Publicatie lijst van ingrediënten
Copyright,2020, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze
informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel toegestaan als: (1) de
informatie volledig is gekopieerd zonder wijzigingen tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met
Meguiar's, Inc., en (2) de kopie noch het origineel wordt verkocht of anders openbaar gemaakt met de
bedoeling om financieel gewin te realiseren.
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Identificatie van de stof of het mengsel
Boat Wash (Marine/RV) M43 [M4364]
Gebruik van de stof of het mengsel
Scheepsbouw/-onderhoud
Identificatie van de onderneming
Adres:
3M Nederland BV, Molengraaffsingel 29, 2629 JD | Postbus 1002, 2600 BA Delft
E-mail
klantenservice@meguiars.com
Website:
www.meguiars.nl
Telefoonnummer voor noodgevallen
In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met
de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon 015-7822287, of buiten kantooruren 015-7822333. Ook
kunt u contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) telefoon 0302748888 (alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).
Ingrediënt
INCI naam
Water
AQUA
Alcoholen, C10-C16, geëthoxyleerd, natriumzouten SODIUM LAURETH SULFATE
Natriumchloride
Sodium chloride
Zwavelzuur, mono-C10-C16-alkyl esters,
Niet van toepassing
natriumzouten
Ureum
UREA
Parfum
Niet van toepassing
KLEURSTOFFEN
Niet van toepassing
Laurylsulfaatestertriethanolaminezout
TEA-LAURYL SULFATE
Amides, kokos, N-(hydroxyethyl)
COCAMIDE MEA
Propaanaminium-1, amino-3 N-(carboxymethyl)
COCAMIDOPROPYL BETAINE
N,N-dimethyl-, N-kokosacylderivaten, hydroxydes,
interne zouten
reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4Mixture of Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone
isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl- (3:1)
2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]
Revisie-informatie:
Disclaimer detergentenrichtlijn - Informatie verwijderd.
EU Detergentenwetgeving: Ingrediënteninformatieblad - tabel samenstelling
Rubriek 1: Adres - Informatie aangepast.

- Informatie aangepast.

Rubriek 1: Telefoonnummer voor noodgevallen - Informatie aangepast.
Rubriek 1: Productnaam - Informatie aangepast.
De informatie op het veiligheidsinformatieblad van dit detergent is gebaseerd op onze kennis en ervaring en
is correct tot zover dit kon worden bepaald op de datum van publicatie. Wij accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel als gevolg van het gebruik ervan (behalve zoals vereist in
wet).
Meguiar's, Inc. Holland MSDSs zijn beschikbaar op www.meguiars.nl

