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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : MOUSSE POLYURETHANE 

Productcode : 005904 

Verstuiver : Aërosol 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier 
ITW Spraytec 
5 bis, rue Retrou 
F-92600 Asnières sur Seine - France 
T +33(0)1.40.80.32.32 - F +33(0)1.40.80.32.30 
infofds@itwpc.com - www.jelt.fr 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Spuitbus, categorie 1 H222;H229    

Acute toxiciteit (inhalatie:damp) Categorie 4 H332    

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319    

Sensibilisatie van de luchtwegen, 
Categorieën 1 

H334    

Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317    

Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351    

Voortplantingstoxiciteit, aanvullende 
Categorie, effecten op en via lactatie 

H362    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij 
eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie 
van de luchtwegen 

H335    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde 
blootstelling, Categorie 2 

H373    

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, 
Categorie 4 

H413    

    

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 

 
 

 
  

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

   

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevaarlijke bestanddelen : Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen; alkanen, C14-17, chloor, 
chloorparaffines, C14-17 

mailto:infofds@itwpc.com
www.jelt.fr
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol 
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H332 - Schadelijk bij inademing 
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker 
H362 - Kan schadelijk zijn via borstvoeding 
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 
H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen 
P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken 
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten 
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden 
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen 
P263 - Avoid contact during pregnancy and while nursing 
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen 
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product 
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken 
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten 
P273 - Voorkom lozing in het milieu 
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 
P284 - [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen 
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen 
P312 - Call a POISON CENTRE or doctor if you feel unwell 
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket) 
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen 
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 
P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen:  een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen 
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren 
P405 - Achter slot bewaren 
P410+P412 - Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C 
P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in 
accordance with local, regional, national and/or international regulation 

 

 

   
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsels 
 
 

 

 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen 
 

(CAS-nr) 9016-87-9 
(EG nr) 202-966-0 

40 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 
 

(CAS-nr) 85535-85-9 
(EG nr) 287-477-0 
(EU-Identificatienummer) 602-095-00-X 

20 Lact., H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
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Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
  
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Houd de vitale functies in de gaten. Buiten bewustzijn: zorg voor vrije luchtwegen. Bij 
ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het 
slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij 
voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom 
verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door het slachtoffer toe te dekken (niet 
opwarmen). Blijf het slachtoffer voortdurend observeren. Verleen psychologische bijstand. 
Verleen psychologische bijstand. Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis. 

EHBO na inademing : Bij inhalatie van te veel schadelijke dampen, het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Een 
dokter raadplegen. Onmiddellijk met veel water spoelen. 

EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met veel water spoelen. Indien de huidirritatie blijft aanhouden, een arts 
raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik geen (chemische) neutralisatiemiddellen. Indien 
de irritatie aanhoudt een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Meteen na inname: veel water laten drinken. Niet laten braken. 
Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels na inademing : Droge keel/keelpijn. Hoesten. Irritatie luchtwegen. Irritatie van de neusslijmvliezen. Lopende 
neus. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Irriterend voor de huid. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. Tranenvloed. 
 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Massa's water. Polyvalent schuim. Bij voorkeur: BC-poeder. 
 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : De aan vuur blootgestelde gesloten verpakkingen afkoelen met water. Bij kans op fysische 
explosie: blussen/koelen vanuit dekking. Lading niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld. 
Na afkoeling: blijvende kans op fysische explosie. Toxische gassen verdunnen met verneveld 
water. Rekening houden met giftig/bijtend neerslagwater. 

Blusinstructies : Beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstoftoestel. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Motoren afzetten en verboden te roken. Bij stof: vonkvrije/explosieveilige apparatuur/verlichting. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

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

Extra gevaren bij verwerking : Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Alle ontstekingsbronnen 
verwijderen. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. Op afstand van 
ontstekingsbronnen houden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën. Sterke zuren. 

Opslagtemperatuur : < 50 °C 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 
 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
   
 

     

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Gas 
  

Kleur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : ≈ 0.95 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
 

 
 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Inhalatie:damp: Schadelijk bij inademing. 
 

ATE CLP (dampen) 11 mg/l/4u 
 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Kan schadelijk zijn via borstvoeding. 
 

 
 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

MOUSSE POLYURETHANE  

Verstuiver Aërosol 
  
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

chronische aquatische toxiciteit : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. VN-nummer 

VN-nr (ADR) : 1950 

VN-nr (IMDG) : 1950 

VN-nr (IATA) : 1950 

VN-nr (ADN) : 1950 

VN-nr (RID) : 1950 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : Aerosols 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Aerosols 
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Officiële vervoersnaam  (IATA) : Aerosols 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Aerosols 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Aerosols 

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1950 Aerosols , 2.1 

Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 1950 Aerosols , 2 

Omschrijving vervoerdocument (IATA) : UN 1950 Aerosols , 2.1 

Omschrijving vervoerdocument (ADN) : UN 1950 Aerosols , 2.1 

Omschrijving vervoerdocument (RID) : UN 1950 Aerosols , 2.1 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 2.1 

Gevaarsetiketten (ADR) : 2.1  

 

 : 

 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 2.1 

Gevaarsetiketten (IMDG) : 2.1  

 

 : 

  

   

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 2.1 

Gevaarsetiketten (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 2.1 

Gevaarsetiketten (ADN) : 2.1  

 

 : 

 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : 2.1 

Gevaarsetiketten (RID) : 2.1  

 

 : 

 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 
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Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Classificeringscode (ADR)  : 5F  

Bijzondere bepaling (ADR) : 190, 327, 344, 625 

- Transport op open zee 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Luchttransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Classificeringscode (ADN) : 5F  

- Spoorwegvervoer 
  

Classificeringscode (RID) : 5F  
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

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

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

 

Duitsland 

VwVwS, referentie van de bijlage : Waterbedreigingsklasse (WGK) 2, waterbedreigend (Indeling conform VwVwS, bijlage 4) 

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV 

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

Denemarken 

Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 
contact te komen 

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with 
carcinogens must be followed during use and disposal 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Lact. Voortplantingstoxiciteit, aanvullende Categorie, effecten op en via lactatie 

Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorieën 1 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H332 Schadelijk bij inademing 

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker 

H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben 
 
 

 

 
 
VIB EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 


