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Dr. Weigert Management System –  
gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001/13485/14001

Onze
Internet service 
Op www.drweigert.nl zijn alle bijgewerkte veiligheids- 
informatiebladen en productgegevensbladen beschikbaar.

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
20539 Hamburg 
Tel.: +49-40-7 89 60-0 
info@drweigert.de

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Wienerbergstraße 11 / 12 a 
1100 Wien 
Tel.: +43-1-99460 6275 
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG 
Baarerstrasse 14 
6300 Zug 
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8 
28046 Madrid 
Tel.: +34-91 572 65 77 
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS 
22 avenue des Nations 
Immeuble le Raspail 
BP 88035 Villepinte 
95932 Roissy CDG Cedex 
Tel.: +33-1-48 67 90 33 
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft. 
Hunyadi János út 16 
1117 Budapest 
Tel.: +36-1-237 06 04 
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV 
Balkendwarsweg 3  
9405 PT Assen 
Tel.: +31-592-31 93 93 
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543478 817 
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31 
office_pl@drweigert.com

www.drweigert.nl

                    Zekerheid
         met

     www.drweigert.nl

Bezoekt  
       u ons!  
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Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 
1907/2006

   neoform K plus

Bladzijde 1(12) 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 
vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 
neoform K plus 

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

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Adresse: 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg 
Telefoonnr. +49 40 789 60 0 
Faxnr. +49 40 789 60 120 
www.drweigert.com 

  
E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:
sida@drweigert.de 

  
  

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum te Utrecht Telefoon: +30 2748888 (Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) 
GBK/ Infotrac: (USA domestic) 1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) 

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) 
Skin Corr. 1B H314  
Aquatic Acute 1 H400  
Acute Tox. 4 H302  
Aquatic chronic 2 H411  
Eye Dam. 1 H318  

Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG 
Classificatie C, R34 
 N, R50 
 Xn, R22 

2.2. Etiketteringselementen 
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 
Gevarenpictogrammen 

Signaalwoord 



 

Wij zijn er voor u! 
 
Voor het vermijden van gevaarlijke situaties is kennis over de nieuwe 
verordening gevaarlijke stoffen net zo belangrijk als bijgewerkte en 
correcte documentatie.  Wij bieden u uitgebreide ondersteuning:

GHS / CLP – – wat is het?
CLP is een nieuwe Europese verordening betreffende de indeling en 
etikettering van stoffen en mengsels en staat voor Classification, 
Labelling & Packaging.
CLP is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de 
indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS), een wereldwijd 
gestandaardiseerd etiketteringssysteem.

Voor uw eigen veiligheid
In de nieuwe CLP-verordening worden striktere indelingscriteria 
gehanteerd. Het doel is de aandacht voor gevaarlijke stoffen verder te 
vergroten. Dat is belangrijk en terecht, want het gaat er immers om de 
gevaren voor gebruikers en het milieu tot een minimum te beperken. 
Het kan ook betekenen dat vele etiketten ondanks gelijkblijvende 
productsamenstellingen toch aangescherpt worden en u als gebruiker in 
de war raakt. Met de slimme oplossingen van Dr. Weigert bent u echter 
altijd zeker van uw zaak.

In toegepaste vorm vrij van gevarenetikettering
Hoog geconcentreerde producten zijn uitermate effectief, nemen 
weinig ruimte in beslag, kunnen relatief goedkoop vervoerd worden 
en bevorderen derhalve de duurzaamheid en de efficiëntie ingrijpend.  
Voor Dr. Weigert zijn dat goede redenen om in te blijven zetten op hoog 
geconcentreerde producten die vanwege het hoge gehalte aan actieve 
stoffen helaas niet altijd zonder etikettering op de markt kunnen worden 
gebracht.Wat belangrijk is, is dat bijna alle producten van Dr. Weigert in 
de toegepaste vorm conform de CLP-verordening geen gevarenetikettering 
hoeven te dragen.  Dat betekent dat de reiniger in de productoplossing of 
de vloerreiniger in toegepaste vorm niet meer hetzelfde gevarenpotentieel 
hebben als het concentraat in de fles of jerrycan. Voor de gebruiker een 
belangrijke stap op weg naar veilig werken.  
Spreek ons gerust aan! Wij geven u graag gedetailleerde informatie 
over de eventueel toepasselijke gevarenetikettering bij de aanbevolen 
concentraties.

Geheel zonder gevarenetikettering 
Wij werken er continu aan de eigenschappen van onze producten voor het 
beoogd gebruik te optimaliseren. Veiligheid op het gebied van hygiëne 
heeft bij Dr. Weigert altijd de hoogste prioriteit. Toch is het ons veelvuldig 
gelukt, bijvoorbeeld bij machinale reinigingsproducten, de noodzaak van 
gevarenetikettering te vermijden zonder de effectiviteit van ons product 
nadelig te beïnvloeden. Toonaangevende producten zoals neodisher® 
MediClean forte voor de medische sector of neodisher® BioClean in poe-
dervorm voor machinale vaatwas tonen dit op indrukwekkende wijze aan.

· Gevaarpictogrammen & gevaarzinnen conform CLP (flyer)
· Internetservice met alle actuele documentatie 
  (veiligheidsinformatiebladen, gegevensbladen) 
· Scholing voor uw medewerkers
· Bijgewerkte R+D-plannen
· Indeling van toepassingsvormen

Volledig gesloten circuit dankzij centrale doseerinstallaties 
Centrale doseerinstallaties voor machinale reiniging en desinfectie 
zijn niet alleen vanuit economisch oogpunt een prima investering. In 
een gesloten doseercircuit worden gevaren voor de werknemers ook 
nog eens voorkomen.
Het reinigende product wordt per slot van rekening automatisch in 
bijvoorbeeld de spoelmachine of het reingings- en desinfectieap-
paraat gedoseerd zonder dat er iemand met de proceschemicalie in 
contact kan komen.

Wat verandert er wanneer?
Per 1-6-2015 moeten alle gefabriceerde producten conform de CLP-
verordening geëtiketteerd zijn. 
Desalniettemin mogen alle tot en met 31-5-2015 gefabriceerde producten 
nog twee jaar lang conform de oude etikettering op de markt worden 
gebracht. Per 1-6-2017 moeten alle chemische producten die verhandeld 
worden conform CLP geëtiketteerd zijn.

Nieuwe  
gevaarsymbolen
Het meest zichtbare kenmerk van de GHS/
CLP-richtlijn is de invoer van een aantal 
nieuwe gevaarsymbolen.

Mengapparaten voor veilig gebruik 
Een andere bouwsteen op weg naar een doordachte persoonlijke be-
scherming is het mengapparaat van Dr. Weigert. Nadat deze apparaten 
door onze deskundige adviseurs op uw behoeften zijn afgestemd, kunt 
u het betreffende reinigings- of desinfectiemiddel op het mengapparaat 
aansluiten. Dat betekent dat u verder niet met het hoogconcentraat hoeft 
te werken. Als u gebruik maakt van onze mengapparaten dan beschikt u 
door het verdunnen over het algemeen over een reinigings- of desinfec-
tieoplossing zonder gevarenindeling waarmee u apparaten, werkopper-
vlakken, wanden en vloeren perfect kunt reinigen.

Zodra u CLP-geëtiketteerde producten inzet, dient u ook te voldoen aan  
de daaraan gestelde vereisten, zoals het kunnen overhandigen van een 
veiligheidsinformatieblad conform CLP-indeling.  Omdat er echter nog 
producten met oude etikettering op de markt zijn, bijvoorbeeld omdat 
een dealer dergelijke producten nog op voorraad heeft, wordt er in de ge-
actualiseerde veiligheidsinformatiebladen rekening gehouden met zowel 
de oude als de nieuwe indeling.

Aan de
veilige 
kant.

Centraal doseersysteem van Dr. Weigert

Mengapparaat van de 
nieuwste generatie


