
          

  

Publicatie lijst van ingrediënten
  
Copyright,2021, 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.
            
VIB-nummer 31-4420-1  Versienummer: 3.00
Uitgiftedatum: 19/04/2021 Revisiedatum: 24/08/2017

Identificatie van de stof of het mengsel
Cleaner Wax (Paste) A12 [A1211]       

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 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen).

Ingrediënt INCI naam
Koolwaterstoffen, C11-C13, isoalkanen,  <2% 
aromatisch

Niet van toepassing

Poly(dimethylsiloxaan) DIMETHICONE
Geoxideerd polyalkyleen Niet van toepassing
Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, 
cyclisch, 2% aromatisch

Niet van toepassing

2-hydroxyethyl octacosanoaat Niet van toepassing
Carnaubawas COPERNICIA CERIFERA WAX EXTRACT
Quaternaire ammoniumverbindingen, 
bis(gehydrogeneerd talg alkyl)dimethyl, zouten met 
bentoniet

Niet van toepassing

Organo-gemodificeerde siliconen DIMETHOXYSILYL ETHYLENEDIAMINOPROPYL 
DIMETHICONE

Parfum Niet van toepassing
Quarternaire ammoniumverbinding QUATERNIUM-18 BENTONITE

Revisie-informatie:
Disclaimer detergentenrichtlijn  - Informatie verwijderd.
EU Detergentenwetgeving: Ingrediënteninformatieblad - tabel samenstelling  - Informatie aangepast.
Rubriek 1: Adres  - 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


