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1. Identificatie van de stof of mengsel en van de vennootschap / onderneming  
 

1.1 Productidentificatie 

Productnaam     Berki Cold® Premix (gereed product) 

Aard van het product    Mengsel in oplossing 

 

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

Geïdentificeerd(e) gebruik(en)  Blusmiddel (schuim) 

Toepassingsgebied    Professionele brandbestrijding 

 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsblad  

Producent / leverancier   Berki Brandbeveiliging B.V.   

      Postbus 6704     6503GE Nijmegen 

      Einsteinstraat 3  6604BW Wijchen 

Telefoon     +31(0)24-6411066 

Fax      +31(0)24-6421723 

E-mail      info@berki.nl 

Website     www.berki.nl 

 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoon     +31(0)24-6411066 

NVIC  030-2748888, uitsluitend bereikbaar voor de 

behandelende arts in geval van acute vergiftiging. 

 

2. Identificatie van de gevaren 

 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Productomschrijving, het mengsel bestaat ui 90% water en 10% BerkiCold Concentraat. 

 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering volgens richtlijn 67/548 EEG of 1999/45/EC  

Niet gevaarlijk 

S24/25 

 

Etikettering volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)  

Niet gevaarlijk  

 

 

 Voorzorgmaatregelen 

 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product 

Voorkom lozing in het milieu. 

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,  

gelaatbescherming dragen. 

mailto:info@berki.nl
http://www.berki.nl/
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Bij INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die de  

ademhaling vergemakkelijkt. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water afspoelen.  

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen gedurende een aantal  

minuten, indien nodig contactlezen verwijderen; blijven spoelen.  

NA INSLIKKEN: De mond spoelen, water drinken. GEEN braken opwekken. 

 

Zie pt. 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 

 

2.3 Andere gevaren 

Fysisch / chemische gevaren   Product werkt ontvettend en is niet brandbaar. 

      Bij sproeien op personen bestaat  

          verstikkingsgevaar. 

 

 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 

Naam component  Gew.% CASnr. ECnr  67/548/EEG GHS 

            

   

1,2 ethaandiol   < 1%  107-21-1 203-473-3 Xn R22 H302

  

2-(2-butxyethoxyl)ethanol < 1%  112-34-5 203-961-6 Xi R36  H319 

 

Triethanolammonium- < 1%  85665-45-8 288-134-8 Xi R36  H319 

Laurylsulfaat 

 

Alkylamidobetaine  < 1%  147170-44-3 263-058-8 Xi R36  H319 

 

Coldfire JG302  ≥ 6%  geen  geen  geen  geen 

 

Plantensap   < 2%  8001-97-6 geen  geen  geen 

 

Zie pt. 16 voor meer informatie over de R-, S-, P-, H- en EUH-zinnen die vermeld zijn. 
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4. Eerstehulpmaatregelen 

 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen: Verwijder ernstig verontreinigde kleding direct. Huid met ruim water 

spoelen (douchen). Let op verstikking bij overgeven. 

 Bij aanhoudende symptomen of klachten altijd een arts consulteren. 

Inademing: Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij directe inademing van het 

product arts waarschuwen en de verpakking (etiket) tonen. 

Huidcontact: Overvloedig spoelen met water. 

Oogcontact: Langere tijd (> 10 minuten) spoelen met schoon water. Het oog hierbij 

open houden. Bij aanhoudende klachten een (oog)arts raadplegen. 

Eventuele contactlenzen verwijderen. 

Inslikken: Braken VERMIJDEN. Water laten drinken, nadat de mond gespoeld is 

met water. Indien de persoon bewusteloos is, in stabiele zijligging 

brengen, eventueel kunstgebit verwijderen, en arts waarschuwen. 

 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Slaperigheid 

Misselijkheid 

Maag- en darmklachten 

 

4.3 Vermelding vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en arts waarschuwen. 

Bij inslikken onmiddellijk het nationale vergiftigingscentrum waarschuwen. 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

Product is niet brandbaar (= blusmiddel!).  

Verzamel verontreinigd bluswater indien mogelijk. Vermijd dat bluswater in het milieu komt. 

 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het product 

 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Zorg voor voldoende ventilatie. 

 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Verhinder dat het product in het riool, oppervlaktewater of de bodem terecht komt. 

 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal  

Gemorst product zoveel mogelijk opnemen met zand, zaagsel of passende bindmiddelen. 

Restanten naar het riool spoelen met zeer veel water. 

 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken   

Zie ook pt. 7 en pt. 8 
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7. Hantering en opslag 

 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van het product  

Vermijd inademing en contact met huid en ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

Draag passende beschermingsmiddelen (zie pt. 8).  

Product is niet brandbaar, niet oxiderend, niet explosief. 

 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten  

Opslaan in geleverde verpakking in goed geventileerde opslag, temperaturen niet > 50°C. 

Opslagindeling: 12 – Non combustible liquids 

 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Schuimblusmiddel voor brandbestrijding, niet gebruiken voor reiniging. Zie pt. 1.2 

Raadpleeg technische datablad. 

 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 

 

8.1 Controleparameters  

Bij de aangegeven samenstelling niet bekend. 

 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling   

Technische beheersmaatregelen 

Goed ventileren, in gesloten ruimte afzuiging. 

Niet eten en drinken tijdens gebruik. Handen wassen voor de pauzen en na werktijd. 

Vervuilde kleding niet gebruiken en na ontstaan vervuiling direct uittrekken. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Goed aansluitende veiligheidsbril of gelaatscherm gebruiken. 

Lange handschoenen dragen (materiaal nitriel- of butylrubber. 

Beschermende kleding dragen. 
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9. Fysische en chemische eigenschappen 

Fysische toestand:    vloeistof 

Kleur:      kleurloos – geel 

Geur:      neutraal tot fris 

pH waarde:     6,5 – 8,5 

Soortelijk gewicht:    1.033 g/cm3 

Kookpunt:     100 °C 

Zelfontbrandingstemp.:   Niet beschikbaar 

Oplosbaarheid in water:   Volledig 

Houdbaarheid:  Onbeperkt in gesloten verpakking tussen 0°C en 

50°C. 

 

Overige informatie: 

Ademen is niet mogelijk in het geproduceerde schuim. Oppassen met het spuiten naar  

mensen. 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

Stabiliteit:  Stabiel onder normale condities. 

 

Reactiviteit: Vermijd contact met: 

  Alkali-metalen 

  Geconcentreerde logen 

 Geconcentreerde zuren 

 Sterk oxiderende en reducerende stoffen 

 

Opslag:  Niet opslag bij temperaturen boven 50°C. 

 

 

11. Toxicologische informatie 

 

Acute toxiciteit 

Inslikken:  Irriterend. Schrale keel. 

LD50 Rat > 5000 mg/kg. 

Inademing  Irriterend.  

 Symptomen: schrale keel.   

Contact met de huid: Irriterend. 

  Symptomen: roodheid. 

Contact met ogen:  Irriterend.  

 Symptomen: roodheid. 

Mutageen:     Niet bekend. 

Carcinogeen:     Niet bekend.  

Voortplanting:     Niet bekend. 

STOT:      Niet bekend. 
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12. Ecologische informatie 

 

12.1 Toxiciteit 

Ecotoxiciteit  LC50 (vis, 96h) > 750 mg/l 

  EC50 (Daphnia magna, 48h) > 750 mg/l 

  EC50 (algen, 72h) > 750 mg/l 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Biologische afbreekbaarheid Goed afbreekbaar. 

 > 99 % in 28 dagen 

 

12.3 Bioaccumulatie  

Bioaccumulatie Niet bekend 

 

12.4 Mobiliteit in de bodem  

Mobiliteit Indien het product in de bodem komt, is het 

mobiel en kan het grondwater verontreinigen. 

 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:  

PBT Niet van toepassing 

zPzB Niet van toepassing 

 

12.6 Andere schadelijke effecten               Niet van toepassing 

 

 

 

13. Instructie voor verwijdering 

 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden  

Verwijdering product Producten dienen volgens de geldende wetgeving 

afgevoerd te worden (EC 75/442/EEC en 

91/689/EEC). 

Verwijdering verpakkingen Gereinigde verpakking kan behandeld worden als 

bedrijfsafval. 

Europese afvalcode Niet van toepassing. 

 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer. 

 

UN-nummer Niet van toepassing 

Ladingnaam:  Niet van toepassing 

Transportklasse: Geen gevaargoed in het kader van deze Regeling. 

 (ADR/RID, ADN, IMDG, CAO-TI / IATA-DGR) 

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing. 
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Milieugevaren: Niet van toepassing. 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Geen. 

Transport in bulk volgens ANNEX II Niet van toepassing 

Of MARPOL 73/78 en IBC Code 

 

15. Regelgeving 

 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor het 

product 

Regeling (EC)1907/2006 (REACH) Van toepassing. 

Regeling (EC) 2037/2000 betreffende  Niet van toepassing. 

producten die de ozonlaag beschadigen 

Regeling (EC) 304/2003 betreffende de  Niet van toepassing. 

export en import van gevaarlijke stoffen 

Directive 96/59/EC (PCB-richtlijn) Niet van toepassing. 

Regeling (EC)684/2004 (Detergentia) Product voldoet aan de eisen. 

Informatie volgens Regeling 1999/13/EC Product bevat max. 1 gewichtsprocent VOC 

vluchtige bestanddelen (VOC Richtlijn) 

Regeling (EC)842/2006 betreffende Niet van toepassing. 

“greenhousgases”. 

Richtlijn 98/24/EEC betreffende Van toepassing. 

gezondheid en veiligheid op het werk 

 

 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling  

Chemische veiligheidsbeoordeling Niet van toepassing 
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16. Overige informatie. 

 

R22   Schadelijk bij opname door de mond 

R36   Irriterend voor de ogen 

 

S24/25                        Contact met huid en ogen vermijden 

 

H302                           Schadelijk bij inslikken. 

H319                           Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

 

P270   Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik 

P273   Voorkom lozing in het milieu 

P280   Beschermende handschoenen/beschermende  

    kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 

P304+P340  NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten  

   rusten in een houding die de ademhaling vergemakkelijkt. 

P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water afspoelen.  

P305+P338+P351  BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen gedurende een  

   aantal minuten, indien nodig contactlezen verwijderen; blijven spoelen.  

P301+P330+P331  NA INSLIKKEN: De mond spoelen, water drinken. GEEN braken  

   opwekken. 

 

 

Kennisgeving aan de lezer  

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad mag alleen gebruikt worden voor de opgestelde 

doeleinden. Zij hebben niet ten doel enige garantie over het product te geven of enige 

wettelijke relatie met de leverancier tot stand te brengen. 

 

De veiligheidsinformatie over dit product is gebaseerd op onze huidige kennis en inzichten en 

is van toepassing op dit product met betrekking tot de veiligheidsvereisten en 

voorzorgsmaatregelen voor het gebruik/verwerking, de opslag, het transport en de 

verwijdering.  

Hoewel dit informatieblad met zorg is samengesteld, kunnen wij niet instaan voor de 

juistheden en volledigheid van de opgenomen gegevens. Voor schade die uit het gebruik van 

de gegevens voort zou kunnen vloeien, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Aan onjuist, 

onvoorzichtig of onoordeelkundig gebruik van dit product zijn risico’s verbonden. Met 

nadruk wijzen wij er dan ook op dat voorafgaande aan, tijdens en na het gebruik steeds de 

uiterste zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. 

 

 


