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Identificatie van de stof of het mengsel
M67, Marine One Step Compound (19-17D): M6732       

Gebruik van de stof of het mengsel
Gemotoriseerde voertuigen

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 030-
2748888 (alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).

Ingrediënt INCI naam
Aluminum Oxide (geen vezel) ALUMINA
Koolwaterstoffen, C11-C13, isoalkanen,  <2% 
aromatisch

Niet van toepassing

Water AQUA
Witte minerale olie (aardolie) PARAFFINUM LIQUIDUM
Paraffine- en koolwaterstofwas PARAFFIN
Conditioners Niet van toepassing
2-Propeenzuur, 2-methyl-, polymeren met 
ethylacrylaat en 
polyethyleenglycolmonomethacrylaat C16-C18-
alkylethers

Niet van toepassing

Polyethyleenglycolstearaat PEG-10 STEARATE
Propaan-1,2-diol PROPYLENE GLYCOL
natriumdioctylsulfosuccinaat DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE
Triethanolamine TRIETHANOLAMINE
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol BHT
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on 
en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Mixture of Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone 
(3:1)

Acetaldehyde ACETALDEHYDE
Magnesiumchloride MAGNESIUM CHLORIDE
Magnesiumnitraat MAGNESIUM NITRATE



2,2'-Iminodiethanol Niet van toepassing
2-Amino-ethanol ETHANOLAMINE
Formaldehyde Niet van toepassing

Revisie-informatie:
EU Detergentenwetgeving: Ingrediënteninformatieblad - tabel samenstelling  - Informatie aangepast.
Rubriek 1: Adres  - Informatie aangepast.
Rubriek 1: Telefoonnummer voor noodgevallen  - 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


