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

1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 
Handelsnaam : Piek handzeep met perzikgeur 
Productcode : 405 
Producttype : Cosmetisch product 
Synoniemen : 405; 770 
Productgroep : Mengsel 
 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Bestemd voor het grote publiek 
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Professioneel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : zeep 
Functie of gebruikscategorie : Cosmetica 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Van Dam Bodegraven B.V.  
Beneluxweg 8 
2411 NG BODEGRAVEN - Nederland 
T +31 172 619331 - F +31 172 615701 
msds@safetysheet.info - www.vandambodegraven.nl 
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : +31 172 619331 Telefoonnummer producent/leverancier (08:00 - 17:00 uur) 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 
Nederland Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum 
Postbus 85500 (B.00.118) 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners 
te informeren bij acute 
vergiftigingen. 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling overeenkomstigVERORDENING (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten 
Cosmetisch product: geen etiketteringsvereisten overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Overeenkomstig cosmeticaverordening Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  
Veiligheidsaanwijzingen : Tenminste houdbaar tot: zie opdruk. 
   
 
 
 
 

 

2.3. Cosmetovigilance / Gezondheidseffecten 
Algemene informatie : Als het product wordt gebruikt voor de toepassing zoals voorgeschreven, kan het veilig  

gebruikt worden. Voor eerste hulpmaatregelen na onbedoeld misbruik van het product zie 
rubriek eerstehulpmaatregelen,Het product is niet ingedeeld als gevaarlijk conform Europese 
cosmeticawetgeving. Echter langdurig contact met producten met wasactieve componenten 
kan leiden tot irritatie van de huid en / of ogen. 

Allergene geurstoffen (Cosmetica): 
BENZYL BENZOATE 
BENZYL ALCOHOL 

 

Conserveermiddelen 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 

 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
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Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsels 
Bestanddelen 
AQUA; SODIUM LAURETH SULFATE; SODIUM CHLORIDE; COCAMIDOPROPYL BETAINE; COCAMIDE MEA; GLYCOL DISTEARATE; 
LAURETH-2; C12-13 ALKYL LACTATE; PARFUM; BENZYL BENZOATE; BENZYL ALCOHOL; CITRIC ACID; SODIUM HYDROXIDE; SODIUM 
BENZOATE; PROPYLENE GLYCOL; MAGNESIUM NITRATE; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE; 
MAGNESIUM CHLORIDE; CI 14720; CI 15985; CI 16035; CI 19140 
 
 
 

 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

SODIUM LAURETH SULFATE (CAS-Nr) 68585-34-2 
(EG-Nr) 500-223-8 

5 - < 10 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Cocamidopropyl Betaine (CAS-Nr) 97862-59-4 
(EG-Nr) 931-296-8 
(REACH-nr) 01-2119488533-30 

1 - < 5 Eye Irrit. 2, H319 

LAURETH-2 (CAS-Nr) 3055-93-4 
(EG-Nr) 221-279-7 

0,1 - < 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone  (CAS-Nr) 55965-84-9 
(EG-Nr) 611-341-5 
(EU Identificatie-Nr) 613-167-00-5 
(REACH-nr) 01-2120764691-48 

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 
Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone  (CAS-Nr) 55965-84-9 

(EG-Nr) 611-341-5 
(EU Identificatie-Nr) 613-167-00-5 
(REACH-nr) 01-2120764691-48 

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317 
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314 

 
 
 
 

Volledige inhoud van de (EU)H-zinnen: zie rubriek 9. 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : In geval van twijfel of bij irritatie een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de 

verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
EHBO na inademing : Niet relevant. Bij ademhalingssymptomen: Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. 
EHBO na contact met de huid : De huid wassen met zachte zeep en water. 
EHBO na contact met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met schoon water gedurende 10-15 minuten. Bij 

aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Wat water of melk drinken (1/4 liter). Iets vets 

innemen (koffiemelk, boter, mayonaise o.i.d.). Onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking 
of etiket tonen. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. 
Symptomen/effecten na inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden geen. 
Symptomen/effecten na contact met de huid : Wordt niet geacht een ernstig gevaar voor de huid te zijn. 
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken. 
Symptomen/effecten na opname door de mond : Kan een irritatie van de mondwand, de keel, de maag en het darmkanaal veroorzaken. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
In geval van twijfel of bij irritatie een arts raadplegen. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden. 
Ongeschikte blusmiddelen : Geen, voor zover ons bekend. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Het product is niet brandonderhoudend. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico tot gevolg hebben. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Reinigingsmethodes : Zoveel als mogelijk van het gemorste produkt opruimen en in een vat bewaren. Restant met 

veel water wegspoelen. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Verwijzing naar andere rubrieken : Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Zie rubriek 8. 

Hantering en opslag: Zie rubriek 7. 
Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Zie rubriek 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de  omgang met chemicalien en  
reinigingsmiddelen dienen in acht genomen te worden. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Specifiek eindgebruik  Wanneer het product wordt gebruikt zoals aangegeven in Rubriek 1.2 zijn, onder normale 

gebruiksomstandigheden, geen speciale maatregelen vereist. De benodigde maatregelen zijn 
in Rubriek 7.1 en 7.2 terug te vinden. 

 

RUBRIEK 8: Fysische en chemische eigenschappen 
 

8.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

  

Voorkomen : Viskeuze vloeistof. 
Kleur : Oranje-geel. 

  

Geur : perzikgeur. 
  

pH : 5 - 7 
  

RUBRIEK 9: Overige informatie 
 

 

Afkortingen en acroniemen: 
CAS Chemical Abstracts Service   
CLP Classification Labelling Packaging; Indeling, etikettering en verpakking : Verordening (EG) Nr 1272/2008 
EG-Nr Officieel identificatienummer voor chemische stoffen binnen de Europese Unie. 
REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 

chemische stoffen 
 

 
 Volledige tekst van de H- & EUH-zinnen: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 3 
Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3 
Acute Tox. 3 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 3 
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B 
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 
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H301 Giftig bij inslikken. 
H311 Giftig bij contact met de huid. 
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H331 Giftig bij inademing. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
EUH208 Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie 

veroorzaken. 
 
 

 

 

Vermelding van wijzigingen: 
3 Bestanddelen Gewijzigd  

 

 

 
 
VDB COSMETICS - EU (REACH Annex II) 
 
De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op 
de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de 
eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit 
product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden. 
 


