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

 
1.1  Productidentificatie 
 Productnaam Clinell Universele Doekjes 
 
 Productcode(s) BCW72, BCW100, BCW100NZ, BCW100IE, BCW100BE 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
 Geïdentificeerd gebruik Doekjes voor het reinigen en desinfecteren van handen, 

oppervlakken en uitrusting 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
 

Vergunninghouder  DIALEX BIOMEDICA nv 
Caetsbeekstraat 1 
3740 Bilzen 
België 
Tel. +32 (0)89 41 71 40 
E-mail info@dialexbiomedica.be 

 
 
 
 Fabrikant GAMA Healthcare Ltd 
  2 Regal Way  
  Watford  
  WD24 4YJ 
  Verenigd Koninkrijk 
  Tel.: +44 (0) 207 993 0030 
  E-mail: info@gamahealthcare.com 
 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
  Het Belgische Antigifcentrum +32 (0)70 245 245. 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
  
 Classificatie volgens Aquatisch chronisch 3  
 Verordening (EG) nr. 
 1272/2008 
  
2.2 Etiketteringselementen 
 Signaalwoord: Niet van toepassing 
 
 Gevarenaanduidingen:  
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 H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu  
 
 Veiligheidsaanbevelingen: 
 P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/nationale 
richtlijnen 
 
2.3 Andere gevaren 
 Niet gekend 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen 

 
3.2 Mengsels 
 
 
 
 

Aangegeven bestanddelen 
Conc. 
(%) 

EG-nr. CAS-nr. 
Classificatie volgens 
Verordening (EG) nr. 1272/2008  

2-fenoxyethanol ≤0,6 204-589-7 122-99-6 
Acute toxiciteit 4 (H302) 
Oogirritatie 2 (H319) 

Benzalkoniumchloride ≤0,6 270-325-2 68424-85-1 

Huidcorrosie 1B (H314) 
Acute toxiciteit 4 (H302, H312) 
Aquatisch acuut 1 (H400) 
Aquatisch chronisch 1 (H410) 

Didecyldimethylammoniumchloride ≤0,6 230-525-2 7173-51-5 
Acute toxiciteit 4 (H302) 
Huidcorrosie 1B (H314) 

Bifenyl-2-ol ≤0,1 201-993-5 90-43-7 

Huidirritatie 2 (H315) 
Oogirritatie 2 (H319) 
STOT SE 3 (H335) 
Aquatisch acuut 1 (H400) 
Aquatisch chronisch 1 (H410) 

 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 
 Inhalatie 

Acute effecten na blootstelling aan dit product via inhalatie zijn bij normaal gebruik niet 
te verwachten. 
 

 Huid 
Het product mag met de huid in contact komen. Neem echter contact op met een arts 
indien irritatie optreedt. 

  
 Ogen 

Contact met de ogen vermijden. Effecten na blootstelling aan dit product zijn bij 
normaal gebruik niet te verwachten. 
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 Inname 

Dit product is uitsluitend voor uitwendig gebruik en moet buiten bereik van kinderen 
worden gehouden. Wanneer het product normaal wordt gebruikt, worden via de orale 
weg geen schadelijke effecten van de formulering verwacht. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 Kan oogirritatie veroorzaken. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling 
 De symptomen behandelen als ze zich voordoen. 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
5.1 Blusmiddelen 

Waternevel, koolstofdioxide, droge chemicaliën en schuim zijn compatibel met het 
product. Verpakking uit het vuur halen of met water afkoelen. 

  
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 Het product is op waterbasis, en dus niet brandbaar of explosief. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 

Brandweerlieden moeten elk afzonderlijk een goedgekeurd ademtoestel en volledige 
beschermingsuitrusting dragen. 

 

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

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
 Geen voorzien of verwacht nodig te zijn. 
 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Geen voorzien of verwacht nodig te zijn. 
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Geen voorzien of verwacht nodig te zijn. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
 Voor de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen verwijzen we naar rubriek 8. 
 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering 

Contact met de ogen vermijden. 
 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
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Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren, uit de buurt van direct 
zonlicht. Niet laten bevriezen. Verpakking sluiten als u het product niet gebruikt. 

 
7.3 Specifiek eindgebruik 
 Zie gebruiksaanwijzing op de verpakking.  
 
 Geïdentificeerd in punt 1.2. 
 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 
8.1 Controleparameters 
  

Europese grenswaarde:  Geen Europese grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling van toepassing 

 
 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 
 Technische maatregelen: 
 Geen voorzien of verwacht nodig te zijn.  
 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
 Geen voorzien of verwacht nodig te zijn. 
 
 Beheersing van milieublootstelling 
 Geen voorzien of verwacht nodig te zijn. 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 
9.1  Informatie over fysische en chemische eigenschappen 
  
 Verschijningsvorm   Vochtig doekje 
 
 Geur   Schoon  
 
 Geurdrempelwaarde   Niet beschikbaar 
 
 pH   4,0 – 7,0 
 
 Smelt-/vriespunt   Ca. 0 °C 
 Beginkookpunt/kooktraject  Ca. 100 °C 
 
 Vlampunt   Niet verwacht voor product op waterbasis 
 
 Verdampingssnelheid   Niet verwacht voor product op waterbasis 
 
 Ontvlambaarheid (vast, gas)  Niet verwacht voor product op waterbasis 
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 Ontvlambaarheid of explosiegrenswaarden  Geen gegevens beschikbaar 
 
 Dampspanning   24 mmHg (25 °C) (water) 
 
 Relatieve dichtheid   Geen gegevens beschikbaar 
 
 Oplosbaarheid   Vloeistof is in water oplosbaar 
 
 Verdelingscoëfficiënt   Geen gegevens beschikbaar 
 
 Zelfontbrandingstemperatuur  Geen gegevens beschikbaar 
 
 Ontledingstemperatuur   Geen gegevens beschikbaar 
 
 Viscositeit   Geen gegevens beschikbaar 
 
 Ontploffingseigenschappen  Niet verwacht voor product op waterbasis 
   
 Oxiderende eigenschappen  Niet verwacht voor product op waterbasis 
 
9.2 Overige informatie   Niet beschikbaar 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 
10.1 Reactiviteit 

Contact met ionische stoffen, zoals oliën en kleurstoffen, kan de effectiviteit van het 
product verminderen. Contact met oxiderende stoffen en reductiemiddelen moet 
worden vermeden. 

 
10.2 Chemische stabiliteit 

Dit product wordt als stabiel beschouwd bij normale atmosferische omstandigheden en 
verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering. 

 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
 Geen gevaarlijke reacties verwacht 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
 Niet gekend 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 Oxiderende stoffen en anionische formuleringen 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
 Geen bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
Dit preparaat is niet getest op toxicologische effecten. Op basis van de bekende effecten 
van de ingrediënten wordt het product geclassificeerd voor effecten op de gezondheid van 
de mens zoals hieronder aangegeven. 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 
 Acute toxiciteit 
 Niet geclassificeerd als schadelijk door inname, huidcontact of inhalatie. 
 
 Irritatie 
 Niet geclassificeerd als irriterend voor de huid of ogen. 
 
 Corrosie 
 Geen gevaar voor huidcorrosie geïdentificeerd bij normaal gebruik.    
 
 Overgevoeligheid 
 Niet beschikbaar  
 
 Toxiciteit bij herhaalde toediening 
 Geen gegevens beschikbaar over de toxiciteit bij herhaalde toediening van dit product. 
 
 Kankerverwekkendheid 
 Niet beschikbaar 
 
 Mutageniciteit 

Niet beschikbaar 
 
 Voortplantingstoxiciteit 

Geen gegevens beschikbaar over de toxische effecten van dit product op de 
voortplanting. 

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 
Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek vastgelegd voor dit product. 

 
12.1 Toxiciteit 

Product geclassificeerd als ‘chronisch gevaarlijk voor het aquatisch milieu’. Bevat 
bifenyl-2-ol, benzalkoniumchloride en didecyldimethylammoniumchloride, die 
geclassificeerd zijn als toxisch voor in het water levende organismen. 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Uit de gesloten flessentest (OECD 301D) is gebleken dat twee bestanddelen in de 
formulering (DDAC en BAC) gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn. 
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12.3 Bioaccumulatie 
Vanwege de octanol-water-partitiecoëfficiënt is een accumulatie in organismen niet te 
verwachten. 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 

Er is geen informatie beschikbaar over de mobiliteit van de werkzame stof in de 
bodem. 

 
12.5 Resultaten van of PBT- en zPzB-beoordeling 

De formulering bevat geen stoffen die aan de PBT- of zPzB-criteria in bijlage XIII van 
de REACH-richtlijn voldoen. 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 Geen informatie beschikbaar 
 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Dit product moet afgevoerd worden in overeenstemming met de geldende nationale en 
lokale voorschriften. 

 
Het kan zijn dat in de gezondheidszorg chemische residuen, biociden en besmettelijke 
stoffen die gegenereerd worden als gevolg van de medische en verpleegkundige zorg 
als gevaarlijk afval moeten worden geclassificeerd.  

 
Afvalverwerking wordt in de EG-lidstaten gereguleerd door overeenkomstige wetten en 
regelgeving. Voor het VK raden wij u aan om de lijst van afvalstoffen te raadplegen die 
u kunt opvragen bij het milieuagentschap. In andere landen raden wij u aan contact op 
te nemen met de autoriteiten of de goedgekeurde afvalverwerkende bedrijven die u 
kunnen adviseren hoe u gebruikt afval moet afvoeren.  

 

RUBRIEK 14: Transportinformatie 

 
 Niet geclassificeerd voor transport 
 

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie 

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

mengsel 
Dit product is ingedeeld volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Het bevat stoffen die zijn 
aangemeld en die onder de Verordening (EU) betreffende biociden vallen. Nr. 
528/2012  
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15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
 Niet van toepassing 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

 
 Herzieningen 
 Wordt momenteel voor het eerst herzien. 
 
 Basis van classificatie 
 Het mengsel is zelf-classificerend op basis van de beschikbare informatie over de 
bestanddelen. 
 
 Volledig overzicht van de gevarenaanduidingen 
 H302: Schadelijk bij inslikken 
 H312: Schadelijk bij contact met de huid 
 H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 
 H315: Veroorzaakt huidirritatie 
 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
 H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
 H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen 
 H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
 H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
 

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld aan de hand van het richtsnoer van ECHA 
voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen, versie 3.1 december 2015. 
  
Disclaimer: Deze informatie wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, 
behalve dat deze naar ons beste weten nauwkeurig is. 
Het heeft betrekking op het specifieke materiaal dat hierin wordt beschreven en niet op het 
gebruik in combinatie met enig ander materiaal of in enig proces. Wij nemen geen juridische 
verantwoordelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen op deze informatie. 
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