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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 
Productnaam : Sprigone tegen vliegende insecten 
UFI : 6391-G0VC-3008-RTF5 
Product Code Pelsis : 1103078050 
Producttype : Aërosol 
Verstuiver : Aërosol 

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 
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik 

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] 
Aerosol, Categorie 1 H222;H229   

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411   

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) : 

  

    

  GHS02 GHS09     
Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

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) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. – Niet roken. 
P260 - spuitnevel niet inademen. 
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke 
voorschriften. 
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 

EUH zinnen : EUH208 - Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of 
Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2. Kan een allergische reactie 
veroorzaken. 

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] 

butaan CAS-Nr: 106-97-8 
EG-Nr: 203-448-7 
EU Identificatie-Nr: 601-004-
00-0 
REACH-nr: 01-2119474691-
32 

20,4 – 70 Flam. Gas 1A, H220 
Press. Gas 

propaan CAS-Nr: 74-98-6 
EG-Nr: 200-827-9 
EU Identificatie-Nr: 601-003-
00-5 
REACH-nr: 01-2119486944-
21 

12,8 – 42 Flam. Gas 1A, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 

isobutaan CAS-Nr: 75-28-5 
EG-Nr: 200-857-2 
EU Identificatie-Nr: 601-004-
00-0 
REACH-nr: 01-2119485395-
27 

2,4 – 26 Flam. Gas 1A, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, 
cyclysche verbindingen <2% aromatische 
verbindingen 

CAS-Nr: 64742-47-8 
EG-Nr: 926-141-6 
EU Identificatie-Nr: 649-422-
00-2 
REACH-nr: 01-2119456620-
43 

< 5 Asp. Tox. 1, H304 

piperonyl butoxide CAS-Nr: 51-03-6 
EG-Nr: 200-076-7 
REACH-nr: 01-2119537431-
46 

1 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open 
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium 
obtained with supercritical CO2 

CAS-Nr: 89997-63-7 
EG-Nr: 289-699-3 

0,2 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

Product onderworpen aan CLP Artikel 1.1.3.7. De openbaarmakingsregels van de componenten zijn in dit geval gewijzigd. 
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in 
een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Besmette kledij verwijderen en de huid grondig wassen met water en zeep. 
EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt een arts 

raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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

De behandeling is symptomatisch en ondersteunend. Geen specifiek antigif bekend. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Schuim. Waternevel. Koolstofdioxide. 

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

Explosiegevaar : Ontploffingsgevaar in geval van brand. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Niet roken. Geen open vuur. 
Overige informatie : Omstaanders uit de gevarenzone houden. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Spuitnevel niet inademen. 
Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, 

roken, ...) verwijderen. 
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6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Binnendringen 
in riool verhinderen. 

Reinigingsmethodes : Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend 
materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Op een veilige manier 
opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

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 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Alleen buiten of in 
een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

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

Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vorstvrij opslaan. Op een 
droge plaats bewaren. 

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

propaan (74-98-6) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam N-Butane 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm (8u) 
 

butaan (106-97-8) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

OEL STEL [ppm] 980 ppm 
 

isobutaan (75-28-5) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam I-butane 

OEL STEL 2370 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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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 

Passende technische maatregelen: 
Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

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: 
Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Overige informatie: 
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
Kleur : wit. 
Voorkomen : Emulsie. Aërosol. 
Geur : karakteristiek. 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : Niet beschikbaar 
Vriespunt : Niet beschikbaar 
Kookpunt : Niet beschikbaar 
Ontvlambaarheid : Zeer licht ontvlambaar gas. 
Ontploffingseigenschappen : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 
Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 
Laagste  explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Bovenste explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Vlampunt : -70 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet beschikbaar 
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 
pH : ≈ 7,2 
Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 
Dampspanning : Niet beschikbaar 
Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 
Dichtheid : 1 g/ml 
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 
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Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet beschikbaar 
Deeltjeskarakteristieken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
% brandbare bestanddelen : 48,8716448 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. 

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 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Koolstofmonoxide. 

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 
 

Sprigone tegen vliegende insecten  

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg 

LD50 dermaal rat > 4000 mg/kg 
 

propaan (74-98-6) 

LC50 Inhalatie - Rat > 10 mg/l/4u 
 

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclysche verbindingen <2% aromatische verbindingen (64742-47-8) 

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
pH: ≈ 7,2 

 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 
pH: ≈ 7,2 

 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
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Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

Sprigone tegen vliegende insecten  

Verstuiver Aërosol 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Gevaarlijk voor bijen. 
Ecologie - water : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken. 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

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

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

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Sprigone tegen vliegende insecten  

Persistentie en afbreekbaarheid Het product is biologisch afbreekbaar. 
 

propaan (74-98-6) 

Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk afbreekbaar in water. 
 

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclysche verbindingen <2% aromatische verbindingen (64742-47-8) 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologisch afbreekbaar. 

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. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

AEROSOLS (brandbare 
aerosols (contains 
Propane, Butane, 

Pyrethrinen) 
milieugevaarlijk) 

AEROSOLS (Flammable 
aerosols (contains 
Propane, Butane, 

Pyrethrines) 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS) 

Aerosols, flammable (Flammable aerosols (contains Propane, Butane, Pyrethrines) 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 AEROSOLS 
(brandbare aerosols 

(contains Propane, Butane, 
Pyrethrinen) 

milieugevaarlijk), 2.1, (D), 
MILIEUGEVAARLIJK 

UN 1950 AEROSOLS 
(Flammable aerosols 

(contains Propane, Butane, 
Pyrethrines) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS), 2.1, 

MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1950 Aerosols, flammable (Flammable aerosols (contains Propane, Butane, 
Pyrethrines) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS), 2.1, ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 2.1 2.1 

   

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 
Mariene verontreiniging: Ja 

Milieugevaarlijk: Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 
Classificatiecode (ADR)  : 5F  
Bijzondere bepaling (ADR) : 190, 327, 344, 625 
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0 
Verpakkingsinstructies (ADR) : P207 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP87, RR6, L2  
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP9  
Vervoerscategorie (ADR) : 2 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR) 

: V14 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (ADR) 

: CV9, CV12 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 
(ADR) 

: S2 
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Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D  
 
Transport op open zee 
Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P207, LP200 
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP87, L2 
Nr. NS (Brand) : F-D 
Nr. NS (Verspilling) : S-U 
Stuwagecategorie (IMDG) : Geen 
Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22 
Isolatie (IMDG) : SG69 
 
Luchttransport 
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E0 
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y203 
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA) 

: 30kgG  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 203 
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 75kg 
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 203 
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 150kg 
Bijzondere bepalingen (IATA) : A145, A167, A802 
ERG-code (IATA) : 10L 

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 
 

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 
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 

Vermelding van wijzigingen: 
SDS EU (REACH bijlage II). 
 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

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



Sprigone tegen vliegende insecten 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

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

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

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

EUH208 Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained 
with supercritical CO2. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Flam. Gas 1A Ontvlambare gassen, Categorie 1A 

H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

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

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H332 Schadelijk bij inademing. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

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

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

Press. Gas Gassen onder druk 

Press. Gas (Comp.) Gassen onder druk : Samengeperst gas 

Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorie 1B 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

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


