
Veiligheidsinformatieblad Boxclean ® 
Gereviseerd December 2015 

1. IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

Naam: Boxclean® Producent: Ingenieursbureau Heemskerk B.V.
Uiterlijk: Granulaat 

Kleur: Geel  

Geur: Kenmerkende geur 

Gebruik: Hygiënisch granulaat 

voor dierverblijven 

Schutweg 6
5087 TS Diessen
Tel: +31 13 505 16 58
Email: info@heemskerk-dairy.com

Telefoonnr. in noodgeval: + 31 30 274 8888 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Het product wordt niet beschouwd als gevaarlijk volgens de huidige wetgeving. 

Veiligheidsaanbevelingen: P280c – Beschermende handschoenen en kleding dragen. 

3. SAMENSTELLING

Chemische naam Einecs nr. CAS nr. % 

Werkzame stof: 

Chloramine T/Benzenesulfonamide 

N-chloro-4methyl-, sodium sal 204-854-7 127 – 65 – 1 0,30 

Boxclean is samengesteld uit verschillende producten 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Huidcontact: Spoel met overvloedig water.  Bij aanhoudende klachten raadpleeg een arts.  

Ogen:            Met veel water uitspoelen. Bij klachten raadpleeg een arts.  

Inademen:   Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.  Bij aanhoudende klachten

     raadpleeg een arts.  

Inslikken:     Drink veel water. Bij aanhoudende klachten raadpleeg een arts. 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het product is onbrandbaar. Blusmiddelen moeten geschikt zijn voor de omgeving. Vermijd 

het inademen van rook. Gebruik bescherming tegen het inademen van de rook.   

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF

HET MENGSEL

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad 

voor meer informatie over persoonlijke bescherming. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: 

Afval moet worden geplaatst in een geschikte container.  
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7. HANTERING EN OPSLAG 

 

Voorwaarden voor een veilige opslag: Zorg voor voldoende ventilatie, gemakkelijke toegang 

tot water en een mogelijkheid om de ogen te spoelen. Opslag in een gesloten verpakking en 

op een koele, droge plaats. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren: Bij het hanteren, moeten de basis hygiëne 

voorzorgsmaatregelen worden gevolgd. 

 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN 

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Bescherming handen: Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën 

bestand zijn. Chemisch resistente PVC handschoenen (volgens de Europese 

standaardnorm EN 374 of equivalent). 

Bescherming van de huid en het lichaam: Draag geschikte beschermende kleding. 

Beschermende kleding voldoet aan de EN 943 deel 2. 

Bescherming luchtwegen: Als er stof vrijkomt of de capaciteit van de luchtuitlaat is 

onvoldoende: gebruik een stofmasker. Er zijn geen limietwaarden vastgesteld 

voor dit product. Niet roken tijdens het werken met het product.  

  
 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Uiterlijk en  geur: poeder, geel met een kenmerkende geur  

pH-waarde: 5,5  

Explosieve eigenschappen: niet-explosief  

Oxiderende eigenschappen: niet-oxiderend  

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water  

Vlampunt: ca. 1600 ° C  

 

Kan worden gemengd met andere materialen 

 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 

Het product is stabiel onder normale omstandigheden. Er zijn geen specifieke gevaarlijke 

reacties gekoppeld aan het product.  

 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

     

Acuut toxisch gevaar: 

ORL RAT LD50 > 2000 mg/kg 

SKN RAT LD50 > 2000 mg/kg 

ORL HONINGBIJ LD50 0,13 µg a.i./honingbij, contact 0,10-0,30 µg a.i. /honingbij 

 

2/3 



12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

  

Er zijn geen ecologische onderzoeken beschikbaar voor dit product. 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 

Afvalresten dienen te worden ingeleverd bij een gecertificeerd verwerkingsbedrijf. De 

verpakking kan zonder gevaar of nadelige gevolgen voor het milieu worden verbrand.  

 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk tijdens transport. 

 

15. REGELGEVING 

 

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof. Er zijn geen gebruiksbeperkingen  

voor het product.  

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

 

Hygiënisch granulaat om bacteriën te bestrijden in de agrarische sector.  

Het product kan bij alle dieren worden gebruikt.  
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