
PRODUCTNAAM: NORDSON CLEANER C 
PN 771192 (12 PACK)  PN 771665 (4 PACK) 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
(volgens de E.G. richtlijnen 1907/2006) 

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/ onderneming 
Productbenaming Nordson Cleaner C PN 771192 (12 pack) PN 771665 (4 pack) 
Toepassing Lijmverwijderaar  
Leverancier Nordson Benelux BV 

Bergerstraat 10 
6226 BD MAASTRICHT 
Tel: 00800 7001 7001 
Fax: 00800 7002 7002 

ESC-BNL@NORDSON.COM
WWW.NORDSON.COM
 

NVIC (NL): +31-30-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts in geval van accidentele vergiftiging) 
  2. Gevaren 
Belangrijkste gevaren Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met 

de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk, kan longschade 
veroorzaken na verslikken. 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
Chemische naam van de stof mengsel van natuurlijke essentiële olie, solventen en emulgator 
Gevaarlijke bestanddelen Gewicht % Cas-No. EINECS-No. 
Orangeterpenen Xn; N; R10, R38, R43, R50/53, R65 (citrusextracten) >30 8028-48-6 232-433-8 
Mengsel van anionogene en nonionogene tensides, Xi, R38, R41 1-5 mengsel mengsel 
Alifatische koolwaterstoffen(Nota P) Xn; R65, R66 >30 64742-47-8 265-149-8 
Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
Anionogene oppervlakteactieve stoffen  <5%

4. Eerstehulp maatregelen 
Inademing Breng de betrokkene in de frisse lucht, rust, wanneer de symptomen blijven bestaan 

raadpleeg een arts. 
Contact met de huid Verontreinigde kleding uittrekken, goed spoelen met water en zeep. Bij blijvende 

irritatie arts raadplegen 
Contact met de ogen Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten 

van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. 
Raadpleeg altijd een arts. 

Bij inslikken Mond spoelen met water, telkens uitspugen, voorkom braken, arts raadplegen 

5. Brandbestrijdingsmiddelen 
Geschikte blusmiddelen  kooldioxide, bluspoeder, watersproeistraal, schuim 
Ongeschikte blusmiddelen alle andere blusmiddelen 
Blootstellingsrisico niet bekend 
Gevaarlijke ontledingsproducten niet bekend 
Speciale beschermende uitrusting voor 
brandweerlieden 

standaard beschermende uitrusting, evt. adembescherming gebruiken 

6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of het preparaat 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen draag kunststof handschoenen, veiligheidsbril dragen, goede ventilatie 
Milieuvoorzorgsmaatregelen Verzamel zo veel als mogelijk van het product in een schoon vat voor hergebruik 

Afval niet in riolering laten komen. 
Reinigingsmethoden opnemen met een absorptiemiddel en in een container opslaan 

7. Hantering en opslag 
Hantering goede ventilatie 
Technische maatregelen/ 
voorzorgsmaatregelen 

neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met reinigingsmiddelen 

Opslag verpakking goed gesloten houden. Verder opslaan conform nationale richtlijnen. 
Verpakkingsmateriaal polyethyleen, PET, metaal 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
Technische maatregelen normale ventilatie, voorkom statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen 
Hygiënische maatregelen niet eten, drinken of roken gedurende de arbeid. 
Blootstellinglimiet(en) MAC-WAARDE: Er zijn geen blootstellingwaarden voor dit product vastgesteld 
Persoonlijke bescherming 
- ademhaling 
- handen 
- ogen 
- huid/lichaam 

 
goede ventilatie 
draag handschoenen van kunststof 
veiligheidsbrilbril dragen 
contact met de huid vermijden 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
Fysische toestand vloeibaar 
Kleur Kleurloos 
Geur Mild citrus 
Kookpunt/traject niet bekend 
PH niet van toepassing 
Viscositeit niet bekend 
Smeltpunt/traject niet bekend 
Dampspanning niet bekend 
Dampdichtheid niet bekend 
Relatieve dichtheid 0,82 g/ml 
Vlampunt 64°C 
Zelfontbrandingstemperatuur >200 °C 
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Explosiegrenzen in vol. % 
- onderste 
- bovenste 

niet bekend 
niet bekend 

Oxidatie-eigenschappen geen 
Oplosbaarheid 
- wateroplosbaarheid emulgeerbaar (instabiel) 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden 
Te vermijden omstandigheden Risico op statische elektriciteit vermijden 
Te vermijden materialen Ondergronden welke door oplosmiddelen worden aangetast. Bij twijfel uittesten op 

een minder zichtbare plaats. 
Gevaarlijke ontledingsproducten Risico op koolmonoxide bij onvoldoende verbranding 

11. Toxicologische informatie 
Acute toxiciteit 
- Inademing 
- Contact met de huid 
- Contact met de ogen 
- Bij inslikken 

Met Nordson Cleaner C als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. 
keelpijn, hoesten, kortademigheid 
roodheid, pijn 
roodheid, pijn 
buikpijn, diarree, duizeligheid, misselijkheid 

Verdere informatie geen 

12. Milieu informatie 
Afbreekbaarheid Nordson Cleaner C is biologisch goed afbreekbaar 
Verdere informatie Afvoeren conform lokale wetgeving. 

13. Instructies voor verwijdering 
Afval van residuen/ niet- gebruikte 
producten 

Restanten in absorptiemiddel opnemen en in afsluitbare vaten opslaan. Afvoeren 
volgens lokale wetgeving. 

Verontreinigde verpakking verpakking volledig leeg maken. Kan aangeboden worden voor recyclage, 
herconditioneren of vernietiging. 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
Un-Nr. --- 
ADR/RID  
- klasse 
- classificatiecode 

--- 
--- 

IMO/IMDG klasse --- 
ICAO/IATA klasse --- 

15. Wettelijke verplichte informatie 
Chemische identiteit Lijmverwijderaar 
Bijlage I nummering Niet van toepassing (preparaat) 
Basis van de indeling Calculatiemethode 
Symbo(o)l(en) Schadelijk, Milieugevaarlijk 
R-zin(nen) R36/38 Irriterend voor de huid. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact 

met de huid. R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het 
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk, 
kan longschade veroorzaken na verslikken. 

S-zin(nen) S24 Aanraking met de huid vermijden. S37 Draag geschikte handschoenen. S60 Deze 
stof en de verpakking afvoeren als gevaarlijk afval. S61Voorkom lozing in het milieu.  
Vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart. S62 Bij inslikken niet het braken 
opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. 

16. Overige informatie 
Wetgeving Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan de EG richtlijn 1907/2006. 
Verklaring R-zinnen uit hoofdstuk 2 R10 ontvlambaar. R38 irriterend voor de huid. R41 gevaar voor ernstig oogletsel. R43 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53 Zeer vergiftig voor 
in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. R65 schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 

Disclaimer Gegevens weergegeven in dit informatieblad zijn door Nordson Benelux met de 
grootst mogelijke zorg verzameld en zijn bedoeld om de gebruiker te informeren op 
het gebied van gezondheid, veiligheid en/of milieu. De gegeven informatie is geen 
garantie voor de eigenschappen of prestaties van het product. De gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor het opvolgen van alle noodzakelijk wettelijke bepalingen als 
genoemd in dit informatieblad en van toepassing in de bestaande 
werkomstandigheden. Verder dient de gebruiker zich er van te vergewissen dat het 
product voor gewenste toepassing en gebruik kan worden ingezet. 
Nordson Benelux BV en de hieraan gelieerde bedrijven sluiten elke vorm van 
aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door 
onoordeelkundig gebruik van het omschreven product of van de in dit informatieblad 
opgenomen gegevens. Evenzo wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor adviezen 
afwijkend van het (product-)(veiligheids-)informatieblad die niet schriftelijk door of 
namens het productmanagement van Nordson Benelux zijn afgegeven. 

Datum eerste uitgifte 21 januari 2005 
Datum laatste wijziging 1 mei 2012 
Versie 5 
Samengesteld door Nordson Benelux BV 

Bergerstraat 10 
6226 BD MAASTRICHT 

Tel: 00800 7001 7001   
Fax: 00800 7002 7002 
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