
WERKPLEKINSTRUCTIEKAART
Specifiek per situatie. De gegevens in deze WIK hebben grotendeels betrekking op het GECONCENTREERDE product.

SachtoklarTE
V
A
N LEVERANCIER

Tevan BV
Edisonweg 19, 4207 HE Gorinchem 

PRODUCTGEGEVENS
Uiterlijk:  Kleurloze vloeistof.
Geur:  Neutraal
pH ≈ 3,6

PRODUCTIDENTIFICATIES
EC 254-400-7 
ALUMINIUMCHLORIDEHYDROXIDESULFAAT 

ALLERGENEN
N.V.T.

Versie: 1.0 - 10-2021

RISICO + SYMPTOMEN PREVENTIE EHBO / BHV / HOE TE HANDELEN

HUID • Draag geschikte beschermende 
handschoenen bij langdurig of herhaald 
contact met de huid (Latex, Nitrielrubber, 
PVC, Butylrubber).

• Na het werken met dit product de handen 
grondig wassen. 

• De huid zorgvuldig wassen met water 
en zeep of een bekend reinigingsmiddel 
gebruiken. Bijtend

OGEN • Vermijd contact met de ogen. 
• Gebruik oogbeschermingen, ontworpen 

tegen het spatten van vloeistoffen 

• Overvloedig reinigen met water gedurende 
minimaal 15 minuten terwijl de oogleden 
geopend zijn (contactlenzen verwijderen mits 
makkelijk mogelijk). Blijven spoelen. 

• Indien er pijn, roodheid plekken of 
gezichtshinder optreden, een oogarts 
raadplegen.

Bijtend

INADEMEN • In geval van inademing, de patiënt in de open 
lucht brengen en warm en rustig houden.

• Als de ademhaling onregelmatig is of is 
gestopt, kunstmatige ademhaling toepassen 
en een arts roepen. 

INSLIKKEN Product niet inslikken. Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.

VRIJKOMEN / LEKKAGE Draag bij het opruimen geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het gemorste product met brandvrije 
absorberende materialen indammen

Gevaar voor uitglijden.

BRAND • Blussen met water (voorkeur), droge  
chemische stof, schuim

• Bij brand de rook niet inademen.Het product zelf is niet ontbrandbaar.
Geen specifieke aanbevelingen.

OPSLAG GEBRUIK VAN HET PRODUCT
Raadpleeg het productinformatieblad.

SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE DE WERKPLEK

Product:                   Situatie:

Scan QR code:
WEBSHOP • PI • MSDS

Vloeibaar vlokmiddel voor zwemwater

Deze WIK dekt niet alle risico’s voor het werken binnen de ARBO WET. 
Voor gebruik en aanvullende informatie raadpleeg ook het Etiket, ProductInformatieblad of het Veiligheidsinformatieblad (SDS).

GEVAAR 
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

https://www.tevan.com/product/reinigingsmiddelen/ontkalkers/tevan-rapid-sr/
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