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1.1 productnaam: PODISAN 
 

1.2 gebruik: Reiniging en desinfectie 

 
1.3  Reymerink B.V.  tel.: 035-6560889 

 Stichtse Kade 47a  fax: 035-6562645 
 1243 HW  ‘s-Graveland 

 Nederland   

 

2  Samenstelling en informatie van de bestanddelen 

 
2.1 PODISAN is een preparaat en bevat de volgende gevaarlijke bestanddelen: :  

 

Handelsnaam  Chemische naam EINECS/ 

CAS nr. 
Gehalte 
(% v/v) 

R zinnen 

Bardac Mengsel  

(ca. 50% Didecyldimethylammonium-
chloride en ca. 20% isopropanol) 

mengsel 9 R: 36/38 

Heliwet Fatty alcohol ethoxylate polymer/ 

69011-36-5  

6 R: 22-41 

EDTA-vloeibaar 

(40%) 

Tetrasodiumethylenediaminetetra-

acetate 

200-573-9/ 

64-02-8 

1,5 R: 22-36 

Natriumcarbonaat  207-838-8/ 
497-19-8 

1,0 R: 36 

 

 

3 Risico’s 

 

3.1 Risico aanduiding:   Xi    “irriterend” 
 

3.2 Informatie met betrekking tot bepaald  
gevaar voor mens en milieu: R36  ”irriterend voor de ogen” 

 

3.3 De classificatie is in lijn met de huidige EG-regelgeving. Het is ontwikkeld met behulp van 
technische literatuur en informatie van grondstoffenleveranciers. 
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4  Eerstehulp maatregelen 

 

4.1 Bij contact met ogen: Spoelen met veel water, voor tenminste 15 minuten. 

   Zo mogelijk contactlenzen verwijderen 
   Medisch advies inwinnen  

  
4.2 Bij huidcontact:  Verontreinigde kleding uittrekken. De verontreinigde huid 

   afspoelen met veel water of douchen. 
 

4.3 Bij inslikken:  Mond spoelen met water en daarna veel water drinken. 

   Persoon nooit proberen te laten braken. 
   Direct medisch advies inwinnen en arts de flacon of 

   het etiket tonen. 

 

 

5  Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

 
5.1 Brandblusmiddelen:  Poederblusser, CO2, wateryet.  

   Grotere vuren bestrijden met wateryet of alcohol- 

   bestendig schuim. 
 

5.2 Blootstellingrisico:  Gassen kunnen vrijkomen in geval van brand: 
   Stikstofoxide  (Nox) 

   Waterstofchloride  (HCl) 

   Onder bepaalde condities kunnen sporen van andere giftige gassen 
   niet worden uitgesloten. 

 

 

6  Maatregelen bij ongewild vrijkomen van het product 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 

-Geen speciale aanbevelingen 
 

6.2 Milieu-maatregelen: 

-Voorkom weglopen van het product in goten, watergangen en oppervlaktewater door 
 afdammen met zand of ander inert absorptiemiddel. 

-Stel de overheid op de hoogte in geval van ernstige lekkage van 
 product in bodem en/of oppervlaktewater. 

 

6.3 Opruimen: 
-Neem vloeistof op met zand of ander inert absorptiemiddel en voer dit mengsel af in 

 afsluitbare vaten voor vernietiging. 
-Zorg ervoor dat gewerkt wordt volgens de plaatselijke afvalverwerkingvoorschriften. 
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7 Hantering en opslag 

 

7.1 Handling:  Geen speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk bij 

   normaal gebruik 
 

7.2 Opslag:  Aanbevolen materiaal voor opslag in magazijn en containers: 
   kunststof  

   Houdt verpakkingen zoveel mogelijk gesloten 
 

7.3 voorschriften mbt 

opslag onbrandbare 
vloeistoffen:  geen 

 

 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 

 
Algemeen:  Geen aanvullende informatie, zie hoofdstuk 7 

 
8.1 Persoonlijke bescherming: Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. 

   Verontreinigde kleding direct uittrekken. 

   Gedurende het werken met Podisan regelmatig handen 
   wassen en ook wassen na het werken met Podisan. 

   Vermijdt contact met ogen en huid. 
 

8.2 Adembescherming: geen aanbeveling 

 
8.3 Handbescherming:  Beschermende handschoenen bij mogelijk langdurig 

   contact met de huid. 
 

8.4 Oogbescherming:  veiligheidsbril 

 

   

 

9 Fysische  en chemische eigenschappen 

 

9.1 Uiterlijk en geur:  vloeistof, zeepachtige geur 
    

9.2 Kleur:  opake 
 

9.3 Smeltpunt / traject:  niet bepaald 

 
9.4 Verdampingssnelheid: niet bepaald 

 
9.5 Kookpunt / traject:  niet bepaald 

 
9.6 Vlampunt:  niet van toepassing 

 

9.7  Ontvlambaarheid:  Product is niet zelfontbrandend 
 

9.8 Explosiegrenzen:  Product is niet explosief 
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9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg) 

 

9.9 Dichtheid:  1,02 kg/dm³ bij 20º C 
 

9.10   Viscositeit:  22 mPas bij 20ºC 

 
9.11 Oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar 

 
9.12   PH-waarde:  12 bij 20ºC 

 

 

10  Stabiliteit en reactiviteit 

 
10.1 Stabiliteit:  Het product is stabiel onder normale omstandigheden. 

 

10.2 Gevaarlijke reacties:  Geen gevaarlijke reacties bij normaal gebruik. 
 

10.3 Gevaarlijke ontledings- 
producten:  Geen gevaarlijke ontledingsproducten bij normaal gebruik. 

 

 

11 Toxicologische informatie 

 
11.1 Huid (acuut):  Regelmatig en/of blijvend contact  met de huid kan 

   irritatie veroorzaken. 

 
11.2 Oog (acuut):  Veroorzaakt irritatie 

 
11.3 Huidsensibiliteit:  Geen effecten bekend. 

 

11.7 Overige informatie:   Irriterend effect op de huid bij konijn: geen irritatie  
   Aanvullende toxicologische informatie: 

   Het product geeft de volgende gevaren, overeenstemmend 
   met de berekeningsmethode van de Generale EC Classificatie 

   voor preparaten als toegepast in de laatste versie: 

   Irriterend 

 

 

12  Milieu informatie 

 

12.1 Algemeen: Gevaarlijk voor oppervlaktewater  (Klasse 2) 
 

12.2 Afbreekbaarheid: Het product is biologisch afbreekbaar voor tenminste 90%. 
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13 Instructies voor verwijdering 

 

 Reeds aangegeven bij punt 6 

 

 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

 Transport valt niet onder de regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADR) 

 

 

15 Wettelijk verplichte informatie 

 

15.1 Afleveringsetiket: PODISAN,  tekst volgens EG- en Nederlandse regelgeving 

 
15.2 Gevaarsteken: Xi  “irriterend” 

 
15.3 R-zinnen: R36  Irriterend voor de ogen 

 
15.4 S-zinnen: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren  

  S39   Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. 

  S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
   verpakking of etiket tonen. 

 
15.5 Nationale en EG- regelgeving 

 

 

16 Overige informatie 

 
De gegevens gelden niet zonder meer wanneer het product samen met andere producten 

wordt gebruikt en/of wanneer het product wordt toegepast in een proces. 

Alhoewel de samenstelling van dit veiligheidsblad met de meeste zorg is gedaan, kan 
Reymerink B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen, die 

eventueel uit het gebruik van het product zouden kunnen ontstaan. 
De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens volledig en geschikt 

zijn voor de specifieke toepassing van dit product. 

 
16.1 datum revisie: 14.03.2011 

 
16.2 vervangt versie: 15.02.2005 

 

 


