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1. PRODUCTIDENTIFICATIE 

Productnaam : Bioclass ABF 
Productcodenummer : 1302.958 
Toepassing : Blusmedium in brandblussers en -bluswagens brandklasse F 
Bedrijfsgegevens : SAVAL B.V. 

Huifakkerstraat 22 / Postbus 3499 
4815 PN / 4800 DL  BREDA, Nederland 
Tel. nr.: +31 (076) 5487000 
E-Mailadres: Portables@saval.nl / Systems@saval.nl 

2. SAMENSTELLING / INFORMATIE BESTANDDELEN 

 Stofnaam EEG nummer CAS nummer Percentage 
Componenten : Water 231-791-2 7732-18-5 50-70 
 Kaliumzouten 204-822-2 127-08-2 30-40  
 Fosfaten 231-764-5 7722-76-1 1.5 – 2.0  
 Conserveringsmiddelen 239-825-8 15733-22-9 < 0.5 
 Corrosie inhibitor 249-596-6 29385-43-1 < 0.5 
Synoniemen : ---    
Chemische formule : ---    

3. RISICO’S 

Tekst : Geen bekend 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

Inademing : Ventileer direct de ruimte of verplaats de blootgestelde persoon naar frisse lucht 
Huidcontact / Oogcontact : Spoel huid (ogen) met ruim stromend water en verwijder verontreinigde kleding 
Inslikken : Schakel onmiddellijk medische hulp in 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmedia : Alle media. Product zelf is blusmedium 
Specifieke blusmethoden : Geen specifieke 
Speciale blootstellingsgevaren : Geen specifieke 
Bescherming bij brandbestrijding : Geen bijzondere maatregelen 

6. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie 4. en 8. Tref maatregelen tegen uitglijden over gespilde vloeistof 
Milieu voorzorgsmaatregelen : Neem vloeistof op met aborptiemiddelen en voer af in verpakking geschikt voor gevaarlijk afval
Reinigingsmethoden : Ventileer de ruimte. Voer opgenomen absorptie middel af en reinig met water 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering : Voorkom blootstelling; houd container gesloten 
Opslag : Voorkom contact met levensmiddelen of voedsel. Sla op in een goed geventileerde ruimte 

verwijderd van voedsel en/of medicijnen Temperatuurgrenzen opslag tussen : 5°C  en  49°C  

8. MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Grenswaarde / MAC waarde : Niet vastgesteld 
Bescherming ademhaling : Gebruik een halfgelaatsmasker met filter geschikt voor dampen P2 
Bescherming handen : Draag butyl rubberen handschoenen 
Bescherming ogen : Draag een spatdichte veiligheidsbril 
Bescherming huid : Draag schone niet verontreinigde kleding 
Beheersing milieublootstelling : --- 

9. FYSISCHE / CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Aggregatiefase : Vloeistof 
Geur / kleur : Melkachtig / Geurloos 
pH-waarde : 6.5 – 7.0 
Kookpunt : --- 
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Vlampunt : --- 
Smeltpunt : --- 
Kritische temperatuur : --- 
Zelfontbrandingstemperatuur : --- 
Explosiegrenzen, vol. % in lucht : --- 
Oxiderende eigenschappen : --- 
Dampspanning : --- 
Rel. dampdichtheid (lucht = 1) : --- 
Rel. vloeistofdichtheid (water = 1) : 1.14 
Oplosbaarheid in water : Mengbaar 
Viscositeit : --- 
Overige eigenschappen : --- 

10.  STABILITEIT / REACTIVITEIT 

Te vermijden omstandigheden  : Geen; Product is stabiel 
Te vermijden stoffen : Geen  
Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen 

11.  TOXICOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

Tekst : Geen toxicologische eigenschappen bekend 

12.  MILIEU INFORMATIE 

Ecotoxicteit : ---  
Mobiliteit : --- 
Persistentie / Afbraak : --- 
Bioaccumulatie : --- 
Overige schadelijke effecten : --- 

13.  VERWIJDERINGSINSTRUCTIES 

Tekst : Verminder afvloeien wanneer schuiming optreed. Grotere hoeveelheden kunnen een nadelig 
effect hebben op waterzuiveringssytemen.  

14.  VERVOERSINFORMATIE 

UN nummer : ---  
UN Class/div : ---  
ADR/RID nummer : ---  
Gevarenkaart nummer (Cefic-TEC) : ---  
Verpakkingsgroep : --- 
IMDG code (zee) : --- 
ICAO/IATA (lucht) : --- 
Etikettering : --- 
Overige informatie : --- 

15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

R-zinnen R-22 – Schadelijk bij opname door de mond 
S-zinnen : S-26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen. 
S-zin 36/37/39: Draag oogbescherming, geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

16.  OVERIGE INFORMATIE 

Tekst : --- 
 
 

Dit informatieblad is samengesteld met de uiterste zorgvuldigheid op basis van de huidige kennis en in nauw overleg met de 
producent van het product. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, 
ontstaan door gebruik of handeling naar de gegevens van dit blad. 


