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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 
Productnaam : Elizan Green 45 nachten citronella navulling 
UFI : 95YC-SHCV-3C00-74UT 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Bestemd voor het grote publiek 
Gebruik van de stof of het mengsel : Luchtverfrisser 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245  

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315   

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319   

Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317   

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      
Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 
Bevat : Linalyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, LINALOOL, Neryl acetate, Dimethylcyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde, Citronellal, (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen, Citral 

Pelsis Belgium N.V. 
Industrieweg, 15 
BE– 2880 Bornem – Antwerpen 
Belgium 
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60 
bart.goiris@pelsis.com - www.pelsis.com  

mailto:bart.goiris@pelsis.com
http://www.pelsis.com/
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke 
voorschriften. 
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing 
gevoels waarschuwing : Niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen ≥ 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII 
 
Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 
hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %. 
 

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] 

(2-methoxymethylethoxy)propanol CAS-Nr: 34590-94-8 
EG-Nr: 252-104-2 
REACH-nr: 01-2119450011-
60 

30 - <80 Niet ingedeeld 

Linalyl acetate CAS-Nr: 115-95-7 
EG-Nr: 204-116-4 
REACH-nr: 01-2119454789-
19 

5 - <30 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

4-tert-butylcyclohexyl acetate CAS-Nr: 32210-23-4 
EG-Nr: 250-954-9 

5-<30 Skin Sens. 1B, H317 

LINALOOL CAS-Nr: 78-70-6 
EG-Nr: 201-134-4 
EU Identificatie-Nr: 
78_70_6_B_B 
REACH-nr: 01-2119474016-
42 

1 -<5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Neryl acetate CAS-Nr: 141-12-8 
EG-Nr: 205-459-2 
REACH-nr: 01-2120748334-
54 

<1 Skin Sens. 1B, H317 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde CAS-Nr: 27939-60-2 
EG-Nr: 248-742-6 
REACH-nr: 01-2120766006-
57 

<1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

Citronellal CAS-Nr: 106-23-0 
EG-Nr: 203-376-6 

<1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

(R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen CAS-Nr: 5989-27-5 
EG-Nr: 227-813-5 
EU Identificatie-Nr: 601-096-
00-2 
REACH-nr: 01-2119529223-
47 

<1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 
Aquatic Chronic 3, H412 

Citral CAS-Nr: 5392-40-5 
EG-Nr: 226-394-6 
EU Identificatie-Nr: 605-019-
00-3 
REACH-nr: 01-2119462829-
23 

<1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen. 
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 

gebruiken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Voorzichtig wassen met veel water en 
zeep. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Medische hulp 
inroepen indien brandwond ontwikkelt. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. 
EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Laten rusten. Mond met water spoelen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Acute en vertraagde effecten worden aangegeven in de paragrafen 2 en 11. 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : ABC-poeder. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. 

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Rook niet inademen. Mogelijke vorming van giftige dampen. Bij brand zijn gevaarlijke 
dampen aanwezig. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. 
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Bescherming tijdens brandbestrijding : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische 
invloeden. 

Overige informatie : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Neem speciale voorzorgsmaatregelen om 
statische elektriciteitsladingen te vermijden. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie Rubriek 8. 
Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Geen vlammen, geen vonken. Alle 

ontstekingsbronnen verwijderen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Noodprocedures : Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven in de rubrieken 7 en 8. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Plaats afval in een geschikte afvalcontainer zodat het volgens de plaatselijke voorschriften verwerkt kan worden (zie 
rubriek 13). Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. 
Overige informatie : Niet absorberen in zaagsel, papier, stoffen of andere brandbare absorptiematerialen. 

Verzamel residuen in een geïdentificeerde container, zie hoofdstuk 13 voor verwijdering. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13). 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen. Vermijd morsen. Vermijd contact met huid en ogen. Vermijd hantering die tot 
stofvorming leidt. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en 
rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Brandpreventie : 
Behandeling in goed geventileerde ruimtes. 
Dampen zijn zwaarder dan lucht. Ze kunnen zich verspreiden over de grond en mengsels 
vormen die explosief zijn met lucht. 
Voorkom de vorming van brandbare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd 
dampconcentraties die hoger zijn dan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. 
Spuit niet op een open vlam of een gloeiend voorwerp. 
Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. 
Gebruik het mengsel in ruimten die vrij zijn van open vuur of andere ontstekingsbronnen en 
zorg ervoor dat elektrische apparatuur op passende wijze wordt beschermd. 
Houd de verpakkingen goed gesloten en uit de buurt van hittebronnen, vonken en open 
vuur. 
Gebruik geen gereedschap dat vonken kan veroorzaken. Niet roken. 
Voorkom toegang door onbevoegd personeel. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 
altijd handen wassen. 

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

Technische maatregelen : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan. 
Opslagtemperatuur : 50 °C 
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Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken. Geen vlammen, geen vonken. 
Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel 
bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 
Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale oogbescherming aanbevolen 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden 
 
Bescherming van de handen: 
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 
Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
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Kleur : Kleurloos. 
Geur : Niet beschikbaar 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : Niet beschikbaar 
Vriespunt : Niet beschikbaar 
Kookpunt : 201 °C 
Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar 
Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 
Laagste  explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Bovenste explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Vlampunt : 82 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : 200 °C 
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 
pH : Niet beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 
Dampspanning : 35 Pa 
Dampdruk bij 50 °C : 263,13 hPa 
Dichtheid : 961,1 kg/m³ 
Relatieve dichtheid : 0,961 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet beschikbaar 
Deeltjeskarakteristieken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
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Elizan Green 45 nachten citronella navulling  

ATE CLP (oraal) 2000 mg/kg 

ATE CLP (dermaal) 2000 mg/kg 

ATE CLP (stof, nevel) 20 mg/l/4u 
 

4-tert-butylcyclohexyl acetate (32210-23-4) 

LD50 oraal rat 3370 mg/kg 
 

Citral (5392-40-5) 

LD50 dermaal 2250 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

: Niet ingedeeld 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

Biodegradatie 28 days 75 % 
 

Citral (5392-40-5) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet makkelijk biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) < 3 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

EURAL-code : 07 01 04* - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 
Niet van toepassing 
 
Transport op open zee 
Niet van toepassing 
 
Luchttransport 
Niet van toepassing 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

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 

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op 

3(a) (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen 

3(b) Elizan Green 45 nachten citronella navulling ; Linalyl acetate ; 4-tert-butylcyclohexyl acetate ; LINALOOL ; Neryl 
acetate ; Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde ; Citronellal ; (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen ; Citral 
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REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op 

3(c) Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde ; (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen 

40. (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen 
 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 
Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 
2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. 
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 
betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 
Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de 
productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen. 

15.1.2. Nationale voorschriften 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

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

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorie 1B 
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AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De 
informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden 
van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze 
kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, 
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of 
het afwerken en afdanken van het produkt


