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-----------------------------------------------------------------------1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING
-----------------------------------------------------------------------1.1 Identificatie van het preparaat:
3M SCOTCHGARD CARPET & UPHOLSTERY PROTECTOR CP-94
1.2 Gebruik van het preparaat:
Beschermingsmiddel voor tapijt (schoonmaakonderhoud)
1.3 3M Artikelnummer(s):
FN-5100-6730-2
1.4 Identificatie van de onderneming:
3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2383 NW ZOETERWOUDE
Postbus 193, 2300 AD LEIDEN, Tel. 071-5450450 Fax 071-5450212
E-mail: innovation.nl@mmm.com
Internet: www.3m.com/nl
1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Ingeval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit
product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en
Milieuzaken telefoon 071-5450266, of buiten kantooruren
071-5450450.
Ook kunt u contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC) telefoon 030-2748888 (alleen bereikbaar
voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).
-----------------------------------------------------------------------2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

-----------------------------------------------------------------------Ingredienten
CAS Nummer
Percentage
------------------------------------- ------------------ ------------Water
7732-18-5
60 - 90
EU Nummer: EINECS 231-791-2
Silsesquioxanen, methyl, polymeren 68554-67-6
1-5
met dimethylsiloxanen, hydroxygetermineerd
-----------------------------------------------------------------------3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
-----------------------------------------------------------------------Waarschuwingszinnen:
Geen
-----------------------------------------------------------------------4 EERSTEHULPMAATREGELEN
-----------------------------------------------------------------------Oogcontact:
Raadpleeg een arts. Ogen spoelen met grote hoeveelheden water.
Huidcontact:
De blootgestelde huid wassen met zeep en water. Indien klachten
optreden, een arts raadplegen.
Inhalatie:
Indien symptomen optreden, voor frisse lucht zorgen. Indien
symptomen aanhouden, een arts raadplegen
Inslikken:
Het braken niet opwekken. Het slachtoffer twee glazen water laten
drinken. Dien nooit iets via de mond toe aan een bewusteloos
persoon. Raadpleeg een arts.
-----------------------------------------------------------------------5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
-----------------------------------------------------------------------Geschikte blusmiddelen:
Niet brandbaar. Blusmiddel kiezen in funktie van de omringende
vuurhaard.
Niet te gebruiken blusmiddel(en):

Niet van toepassing
Speciale blootstellingsgevaren:
Blootstelling aan extreme hitte kan thermische ontleding tot gevolg
hebben. Raadpleeg ook de andere gedeelten van dit
veiligheidsinformatieblad. Materiaal is niet brandbaar.
Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Draag een gaspak met ademluchtoestel.
Specifieke maatregelen:
Niet van toepassing.
-----------------------------------------------------------------------6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT
-----------------------------------------------------------------------Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in andere rubrieken, in acht
nemen. Neem eventueel contact op met 3M Nederland B.V. (zie Rubriek
1).
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Bij grote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te
voorkomen dat het oplosmiddel het rioleringsysteem binnenkomt of in
watermassa's loopt. Het gemorste product bedekken met een
anorganische absorberende stof. Houder goed afsluiten. De ruimte
ontruimen en onbeschermd personeel verwijderen. De ruimte
beluchten. Het lek indijken. Het gemorste materiaal verzamelen.
Verzamel de overgebleven resten die een oplossing bevatten. In
gesloten houder opbergen. Verwijder het verzamelde materiaal zo
snel mogelijk.
-----------------------------------------------------------------------7 HANTERING EN OPSLAG
-----------------------------------------------------------------------Hantering:
Houdt kinderen en huisdieren weg van het tapijt, totdat dit droog
is. Houder goed gesloten houden. Alvorens dit product te gebruiken,
verdunnen zoals op het etiket staat aangegeven.
Voorkoming van brand:
Speciale veiligheidsschoenen worden tijdens gebruik van dit product
niet nodig geacht.

Opslag:
Vorstvrij bewaren i.v.m. de stabiliteit van het product. Verwijderd
van voedsel en geneesmiddelen bewaren.
Ventilatie:
Verpakking in goed geventileerde ruimte bewaren.
-----------------------------------------------------------------------8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
-----------------------------------------------------------------------Technische maatregelen:
Uitsluitend gebruiken met geschikte plaatselijke afzuiging.
Gebruiken in goed geventileerde ruimten.
Niet gebruiken in een afgesloten ruimte of ruimten met weinig of
geen ventilatie.
Bij gebruik zoals voorgeschreven is geen speciale ventilatie
vereist.
Indien het product wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zorgen
voor voldoende ventilatie om de concentratie van thermische
ontledingsproducten beneden de maximaal aanvaarde waardes te
houden.
Blootstellingsgrenswaarden:
Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn
vermeld in rubriek 2, is de MAC-waarde niet vastgesteld.
Beheersing van blootstelling:
Ademhalingswegen:
Het inademen van dampen, nevels en spuitnevels vermijden.
Indien gebruikt zoals aangegeven en verdund, is
ademhalingsbescherming niet nodig.
Inslikken:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Niet inslikken.
De handen wassen na gebruik en alvorens te eten.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Handen:
Bij gebruik zoals voorgeschreven is blootstelling van de huid aan
het product onwaarschijnlijk.

Handschoenen worden niet nodig geacht.
Draag geschikte handschoenen en/of beschermende kleding om
huidcontact te vermijden. Raadpleeg uw leverancier.
Ogen:
Voorkom oogcontact met dampen, nevels en sproeinevels.
Bij gebruik zoals voorgeschreven is blootstelling van de ogen aan
het concentraat onwaarschijnlijk.
Huid:
Aanraking met de huid vermijden.
Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden.
-----------------------------------------------------------------------9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
-----------------------------------------------------------------------Fysische toestand, kleur en geur:
Melkwitte vloeistof met een
bloemengeur.
pH-waarde:

6-7

Kookpunt/kooktraject:

+/- 98,89 ∞C

Vlampunt:

n.v.t.

Dampspanning:

niet vastgesteld

Relatieve dichtheid:

+/- 1,2

Oplosbaarheid:

100% 1

LEL:

n.v.t.

UEL:

n.v.t.

Dampdichtheid:
Smeltpunt/smelttraject:
Zelfontbranding:
Vluchtige organische stoffen:

niet vastgesteld
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

-----------------------------------------------------------------------10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

-----------------------------------------------------------------------Stabiliteit en gevaarlijke reacties:
Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.
Te vermijden stoffen:
Geen materialen bekend.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Niet van toepassing bij verbranding.
-----------------------------------------------------------------------11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
-----------------------------------------------------------------------Effecten en symptomen na inhalatie:
Een enkelvoudige blootstelling kan volgende symptomen veroorzaken:
Irritatie van de luchtwegen; symptomen kunnen omvatten: pijn aan
keel of neus, hoesten en niezen.
Effecten en symptomen na inslikken:
Irritatie van het maag-darmstelsel; symptomen kunnen omvatten: pijn,
braken, gevoelige buik, braakneiging, bloedbraken en bloedverlies
bij de stoelgang.
Effecten en symptomen na contact met de huid:
Huidirritatie (licht); symptomen kunnen omvatten: roodheid,
zwelling en jeuk.
Effecten en symptomen na contact met de ogen:
Lichte oogirritatie; symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling,
pijn en tranende ogen.
-----------------------------------------------------------------------12 MILIEU-INFORMATIE
-----------------------------------------------------------------------Ecotoxiciteit:
Niet vastgesteld. Van de componenten met de aanduiding "Geen
informatie" zijn geen milieufeiten en effectgegevens beschikbaar.
De componenten die met "Synthetische polymeren" zijn aangeduid zijn
waarschijnlijk praktisch niet toxisch voor aquatische organismen,
omdat synthetische polymeren in het algemeen een hoog moleculair
gewicht hebben, stabiel zijn en onoplosbaar in water. Normaal
gesproken zijn synthetische polymeren niet biologisch afbreekbaar
en waarschijnlijk zullen synthetische polymeren ook niet

bioconcentreren.
Persistentie en afbraak:
De stoffen aangeduid als 'onbeduidend biologisch afbreekbaar'
werden slechts in geringe mate afgebroken in biologische
afbreekbaarheidstesten.
Speciale vermeldingen 2001/58/EC:
Een of meerdere ingredienten van dit product hebben overbekende of
voorspelbare milieugevaren, maar een conservatieve test geeft een
laag milieurisico aan. Een juist gebruik en verwijdering zullen
voorkomen, dat de milieugevaarlijke ingredienten in die
hoeveelheden in het milieu komen, waardoor nadelige milieu-effecten
zouden kunnen ontstaan. De volgende verklaringen zijn toegevoegd op
basis van veronderstelde milieueffecten als gevolg van het gebruik
van dit product. Aanvullende gegevens zijn beschikbaar, maar zijn
niet bijgevoegd, voor die milieucompartimenten waarvan de effecten
waarschijnlijk zeer gering zijn.
-----------------------------------------------------------------------13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
-----------------------------------------------------------------------Omschrijving:
Beschermingsmiddel voor tapijt (schoonmaakonderhoud)
Afvalverwerkingsmethoden:
Vernietigen bij een industriele of commerciele faciliteit met ander
brandbaar materiaal Als alternatief kan men het afval aanbieden aan
een officiele afvalverwerker voor chemisch afval.
Productverpakking:
Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg en gereinigd: geen
gevaarlijke afvalstof.
-----------------------------------------------------------------------14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
-----------------------------------------------------------------------Overige informatie met betrekking tot het vervoer:
Geen gevaarlijke stof voor alle vervoerswijzen (ADR/IMO/IATA).
-----------------------------------------------------------------------15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
------------------------------------------------------------------------

Afleveringsetikettering
Gevaarssymbolen:
Geen symbolen
Waarschuwingszinnen:
Geen
Veiligheidsaanbevelingen:
S51
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
S28A
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
met veel water en zeep.
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bevat:
Geen
EU Certificering:
Alle daarvoor in aanmerking komende chemische ingredienten in dit
product zijn opgenomen in EINECS, of zijn uitgezonderde polymeren,
waarvan de monomeren zijn opgenomen in EINECS.
-----------------------------------------------------------------------16 OVERIGE INFORMATIE
-----------------------------------------------------------------------Lijst van volledige R-zinnen:
Geen
Gebruiksbeperkingen:
Uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.
Reden voor herziening:
Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58/EG.
09/07/04: Geen wijzigingen (mv)
30/06/05: Rubr. 2 en 5 t/m 8 (mv)
30/05/07: Algehele herziening (bl)

Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste zorgvuldigheid
opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende
gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder
normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelijk voor enige directe
of indirecte schade, die het gevolg is van onjuist gebruik van dit
product.

