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

InFloor® AQ POX Wit - Component A

1.1. Productidentificatie

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Verknopingsmiddelen op basis van acrylpolymeer.

2-componenten hal en parkeerplaats markering verf,  .

Geen bekend bij gebruik volgens voorschrift

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

GEVEKOFirma:

PLASTIROUTE GmbH

Renkenrunsstrasse 16Weg:

D-79379 Muellheim/BadenPlaats:

D-79373 Muellheim/Baden

1348Postbus:

Telefoon: +49 7631 3687-0 Telefax:+49 7631 3687-36

E-mail: info@plastiroute.de

Product ManagementContactperson: -13 / -14 / -35Telefoon:

E-mail: msds@plastiroute.de

www.plastiroute.deInternet:

Product ManagementBereik:

Antigifcentrum Brussel: +32 (0)70 24 52 45 (24 h)1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van Richtlijn 1999/45/EG.

Inschaling: 

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale wetten ingedeeld en 

gekenmerkt.

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat 2-piperazine-1-ylethylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Op basis van de pH-waarde (zie hoofdstuk 9) is een huid- en oogirritatie niet uit te sluiten. 

Verwerkingsdampen kunnen de ademhalingswegen, huid en ogen irriteren.

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als 

PBT of VPvB.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
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3.2. Mengsels

Verknopingsmiddelen op basis van acrylpolymeer
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr. HoeveelheidStofnaam

CAS-Nr. Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG

Index-Nr. Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

REACH-Nr.

200-661-7 1 - < 5 %propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend  R11-36-6767-63-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336603-117-00-0

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

Bijkomend advies

Inschaling: 

Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] als niet gevaarlijk geclassificeerd.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 

etiket tonen).

Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen. 

In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

Algemeen advies

Voor frisse lucht zorgen. 

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

Bij inademing

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen 

met veel water en zeep.

Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden. 

Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

Bij aanraking met de huid

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten 

spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Het product is niet brandbaar.

Geschikte blusmiddelen
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geen

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

Autonoom ademhalingsapparaat (isoleerapparaat) (DIN EN 133).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen. Veelvuldig en langdurig huidcontact 

kan tot huidirritatie leiden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet in de riolering of open wateren lozen. De bevoegde instantie in het geval van lekkage in het water, 

de bodem of riolering.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen. Met veel water verdunnen. 

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

verontreinigd waswater bewaren en weggieten. 

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen .

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Advies voor veilig hanteren

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Bijkomend advies

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

In goed gesloten verpakking bewaren.

Na gebruik sluitdop er direct weer op zetten. 

Niet laten indrogen.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Opslagklasse: 12 (www.vci.de)

Niet samen opslaan met: 1, 6.2, 7.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

beschermen tegen: hitte. vorst. UV-instraling/zonlicht. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

Niet bewaren bij temperatuur onder:  10 °C.

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

KategorieF/m³mg/m³ppmNaam van de agentiaCAS-Nr. Oorsprong

(8 h)200Isopropylalcohol67-63-0 500

Kortetijd (15 min)400 1000

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Passende technische maatregelen

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. 

Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en 

kleding vermijden.

Hygiënische maatregelen

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de 

concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.  

Aanbevolen handschoenenfabrikaten: bijv. WÜRTH, Artikel-nr.: 0899 435

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,65 - 0,70 mm

Geschikt handschoentype: NR (Natuurrubber, natuurlatex) / neopreen buitenlaag naar: EN 374, EN420 

+ EN 388

doorbraaktijd: > 30 min, Klasse: >= 2 

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde 

beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. 

Langer/herhalend huidkontakt kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden. Na de reiniging 

vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken. bijv. STOKO® soft+care.

Bescherming van de handen

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het 

gezicht.

Bescherming van de huid

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van 

de werkplek gegarandeerd worden.

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.: Filterapparaat 

(volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: K

Bescherming van de ademhalingsorganen

Produktgerelateerde maatregelen om blootstelling te voorkomen:

Na gebruik direct vat met deksel afsluiten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur 

niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen 

kan worden verontreinigd.]

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

Beheersing van milieublootstelling
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vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

karakteristiek : AmmoniakGeur:

Methode

pH (bij 21 °C): 9 - 11 DIN 55659-1

Toestandsveranderingen

niet van toepassingSmeltpunt:

100 °C DIN 53171Beginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassingSublimatiepunt:

niet van toepassingVerwekingspunt:

Niet ontbrandbaar.Vlampunt:

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Geen zelfondersteunende 

verbranding

Ontvlambaarheid

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

niet Ontplofbaar.

Ontploffingseigenschappen

niet van toepassingOnderste ontploffingsgrens:

niet van toepassingBovenste ontploffingsgrens:

Niet ontbrandbaar.Ontstekingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

Niet oxyderend.

Oxiderende eigenschappen

Dampspanning:

  (bij 20 °C)

niet bepaald. DIN EN 13016-1

Dampspanning:

  (bij 50 °C)

niet bepaald. DIN EN 13016-1

Dichtheid (bij 23 °C): 1,51 g/cm³ ISO 2811

Bulkdichtheid: niet van toepassing

Wateroplosbaarheid:

  (bij 20 °C)

volledig mengbaar

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Het polymere bestanddeel is oplosbaar in: ketoon., Ester, Alcoholen.

niet van toepassingVerdelingscoëfficiënt:

Viscositeit / dynamisch:

  (bij 23 °C)
niet bepaald. DIN 53019

Viscositeit / kinematisch:

  (bij 23 °C)

6 DIN EN ISO 2431niet bepaald.

Uitlooptijdteit:

  (bij 23 °C)

6 DIN EN ISO 243120 - 40

niet bepaald.Dampdichtheid:
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Verdampingssnelheid:

  (bij 20 °C)

niet van toepassing

niet van toepassingOplosmiddel-test:

2,76 %, water: 28,58 %Oplosmiddel-gehalte:

9.2. Overige informatie

niet bepaald.Vastestof gehalte:

Viscositeit (20 °C): 90 - < 100 K.U.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de 

veiligheidsinformatiebladen in acht.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen bijzondere noembare gevaren.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Zuur. Lewis-zuur. Oplosmiddel.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Acute toxiciteit

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

StofnaamCAS-Nr.

SoortDosisMethodeBlootstellingsroute Bron

67-63-0 propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

RatLD50 4396 mg/kgoraal

KonijnLD50 12800 mg/kgdermaal

inhalatief (4 h) damp LC50 72,6 mg/l Rat

Irritatie en corrosiviteit

Irriterend voor de ogen en de huid.

Overgevoeligheidseffecten

niet sensibiliserend.

Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Revisie-Nr.: 2,03 Datum van herziening: 28.08.2015 B - NL
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CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende 

effecten):

Tot nu toe geen symptomen bekend.

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Specifieke werking in de dierproef

Praktische ervaringen

Rangschikking betreffende waarnemingen

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Overige waarneming

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Bijkomend advies

Niet gecontroleerde toebereiding. Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar. 

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel. Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de 

elimineerbaarheid/afbraak en bioaccumulatiepotentiaal is een langdurige beschadiging van het milieu 

onwaarschijnlijk.

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als 

PBT of VPvB.

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet gecontroleerde toebereiding. Negatieve ecologische effecten zijn volgens de huidige stand van 

kennis niet te verwachten.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Verwerking volgens EG-richtlijnen 75/442/EG en 91/689/EG over afval en over gevaarlijk afval in de 

telkens actuele versies. De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet 

overeenkomstig EAKV-branchen- en processpecifiek doorgevoerd worden. Het afval moet bewaakt 

worden. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker . Aflevering bij 

een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080112 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

Afvalnummer - Afval van residuen

Revisie-Nr.: 2,03 Datum van herziening: 28.08.2015 B - NL



InFloor® AQ POX Wit - Component A

Veiligheidsinformatieblad

Productcode: 30320_2Drukdatum: 28.08.2015 Pagina 8 van 11

GEVEKO

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

080116

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

150102

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate 

reiniging hergebruikt worden.

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

verontreinigd waswater bewaren en weggieten.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: niet van toepassing

niet van toepassing14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

niet van toepassing14.3. Transportgevarenklasse(n):

niet van toepassing14.4. Verpakkingsgroep:

niet van toepassingEtiketten:

Classificatiecode: ----

Bijzondere Bepalingen: niet van toepassing

Beperkte hoeveelheid (LQ): ----

Transportcategorie: niet van toepassing

----Gevarencode:

Code tunnelbeperking: niet van toepassing

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: niet van toepassing

niet van toepassing14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

niet van toepassing14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: niet van toepassing

Etiketten: niet van toepassing

----Classificatiecode:

niet van toepassingBijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): ----
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Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: niet van toepassing

niet van toepassing14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

niet van toepassing14.3. Transportgevarenklasse(n):

---14.4. Verpakkingsgroep:

niet van toepassingEtiketten:

----Marine pollutant:

niet van toepassingBijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): ----

----EmS:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Luchtvervoer (ICAO)

14.1. VN-nummer: niet van toepassing

niet van toepassing14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

niet van toepassing14.3. Transportgevarenklasse(n):

---14.4. Verpakkingsgroep:

----Etiketten:

niet van toepassingBijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ) 

Passenger:

----

----ATA-Packing instruction - Passenger:

----IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

----IATA-Packing instruction - Cargo:

----IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

14.5. Milieugevaren

neeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Vermijd het transport in voertuigen waarvan de laadruimte niet van de bestuurderscabine is 

gescheiden. 

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 

Niet in de riolering of open wateren lozen.
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

niet van toepassing

Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

1,525 % (23,02 g/l)2010/75/EU (VOC):

2,454 % (37,054 g/l)2004/42/EG (VOC):

Bijkomend advies

Etikettering (EU-GHS): Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale 

wetten ingedeeld en gekenmerkt.

Nationaal

Rekening houden met beperkte tewerkstelling van jongeren.Beperking bij tewerkstelling:

2 - watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

67/548/EEC: Council Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD)

1999/45/EC: Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD)

VOC: Volatile Organic Components / COV: Composants Organiques Volatiles

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de 

fer (Regulations concerning the International Transport of Dangeroeus Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangeraous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

Woordelijke inhoud van de R-zinnen (Nummer en volledige tekst)

11 Licht ontvlambaar.

36 Irriterend voor de ogen.

67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH208 Bevat 2-piperazine-1-ylethylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens 

overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor 

de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en 

afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het 

product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet 

Andere gegevens
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zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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