KEMET REINIGINGSVLOEISTOF, TYPE H14
Veil igheidsi nformatieblad

Kemet

overeenkomstig Verordening (EG)

N.

190712006 (REACH) mel de aanvullende Verordening (EU) 2015/S30

VIB ReÍ.:0503í2500
Datum herziening : 25lO3l2O'19 Vervangt: 2310312017 Versie: 1 5-0

RUBRIEK

í: ldentificatie

van de stof of het men

Productvorm

I en van de

Mengsel

reinigingsvloeistof , type

Kemet

Naam

Productcode
Producttype

:

emt

-

H'14

: Detergent

Í.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentifíceerd gebruÍk
Gebruik van de stof of het

mengsel

: Reinigingsproduct

1.2.2. GebruiksvoÍm en waarva n wordt af geraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betrefÍende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier

Kemet, Europe B.V.
Oude MoersLraatsebaan 1 10
NL - 461 4 RS Bergen op Zoom

Tel. +31 (0)164 271700
info@keme
www. keme

t-europe

.

com

L-europe . coÍl

í,4. Telefoonnummer voor noodgevallen
+33 (0)

Noodnummer

I 7211 0003

Land

Organisatie/Bedrifi

Adree

iloodnummer

Opmerking

België

Centre AntiPoisons/Antigifcentru m
c/o Hópital Central de la Base
- Reine Astrid

Rue Bruyn I
1 120 Bruxelles/Brussel

+3270 245245

Alle dringende vragen over
vergiftigingen: 07 O 245 245
(gtatis, 241 24), oÍ indien
onbereikbaar tel. 02 264 96
30 (normaal tarief).

Nederland

Nationaal Vergiftigingen
lnformatie Centrum

Huispostnummer 8.00.1 1 8
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88

Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: ldentificatie van de

evaren

van de Etof of het mengsel

2.

lndeling conform Verordening (EG) Nr. 1272l2AO8 aCLPl
Acute Tox.4 (Oral)

H302
H314

Skin Corr. 1A

Volledige tekst van de categorieên en risic,ozinnen: zie hoofdstuk 16
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Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Schadelijk bij inslikken. Verooaaakt ernstige brandwonden en oogletsel

2.2. Etlketteringselementen
Etiketterin g conform Verordenin g (EG)

N

r.

1

27

21

2008 ICLPI

Gevarenpictogrammen (CLP)

I
a

GHSOs

GHSOT

Signaalwoord (CLP)

Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen

kaliumhydroxide; D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Gevarenaanduidingen (CLP)

H302 - Schadelijk bij inslikken.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming,
Gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water aÍspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
P501 - lnhoud, Verpakking afuoeren naar Nationale of plaatselijke regelgeving.

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

3.í. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Productidentificatie

Naam

lndeling conform
Verordening (EG) Nr.

%

127212008ICLP1
(CAS-Nr) 1310-58-3
(EG-Nr) 215-181-3
(EU ldentificatie-Nr)

kaliumhydroxide

(REAcH-nr)
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

25-50

Met. Corr. ',l, H290
Acute Tox.4 (Oral), H302
Skin Corr. lA, H314
Eye Dam. 1, H318

1-5

Eye Dam.1, H3í8

01 9-002-00-8
01 -21'1 94871 36-33

(cAS-N0 68515-73-1
(EG-Nr) 5OO-22O-1
(REACH-nr) 01- 21 í9488530-36

Specifieke concentratiegrenzen

:

Naam

Productidentificatie

Specifi eke concentratiegrênzên

kaliumhydroxide

(CAS-Nr) í310-58-3
(EG-Nr) 215-181-3

( 0,5 =<C < 2) Eye lrrit. 2, H319
( 0,5 =<C < 2) Skin lrrit. 2, H315

(EU ldentificatie-Nr)
(REACH-nr)

01 -21

1

01

9-002-00-8

94871 36-33

(2=<C < 5) Skin Corr. 1B, H3í4
( 5 =<C <

í00) Skin Corr. íA, H314

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek í 6

RUBRIEK 4: Eerstehul
Beschrijving van de

EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid

elen
ulpmaatregelen
: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
: Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts

EHBO na contact met de

ogen

EHBO na opname door de

mond

raadplegen.

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
veruijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.

: De mond spoelen. Niet laten braken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arIs
raadplegen.

4.2, Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid
Symptomen/effecten na contact met de ogen
Symptomen/efÍecten na opname door de mond

: Brandwonden.
: Ernstig oogletsel.
: Brandwonden.
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4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

5.í. Blusmiddelen

blusmiddelen
blusmiddelen

Geschikte

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte

: Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval
brand

van

: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens

brandbestrijding

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

5.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen ên noodprocedures
Algemene

maatregelen

: Contact met de huid en de ogen vermijden.

6.í.1. Voor andere personen dan de huÍpdiensten

Noodprocedures

: Evacueren. Evacueer de mensen uit de gevarenzone.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.

6-2. Milieuvoonzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. lnsluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reiniginssmethodes
informatie

Overige

'

ffi,",.fËï"ïi:i:i'"iJ:Í:ï:lfi",l:ilt'"1#:ï.X",#H:,'J::iï*::'#ll',1n

: Afualstoffen of vaste residuen naar een erkend afualvenarerkingsbedrijf brengen.

"*"".

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaÍ 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van
vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "lnstructies voor verwijdering".

RUBRIEK 7: Han
en
7.í. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
de stof of het mengsel

Hygiënische

van

maatregelen

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

: Direct na elke hantering van dit product en voor het verlaten van de werkplek handen
wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde
kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

T.2.Yoorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Ïechnische

maatregelen

: De vloer van de opslagruimte moet ondoordringbaar zijn en zo ontworpen zijn dat hij
tegelijk als opvangbak kan dienen.
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. op omgevingstemperatuur. ln goed gesloten

Opslagvoorwaarden

verpakking bewaren. uitsluitend in de originele houder.

stoffen
Verpakkingsmateriaal
Niet combineerbare

: Sterke zuren.
: Aanbevolen materialen: Onbuigzame kunststoÍfen. Ongeschikte materialen: Aluminium en
aluminiumlegeringen, Lichte metalen, Glas.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatre

n ter beh

van blootstelli

ke beschermin

8.

kaliumhydroxide (í 31 0'58-3)
Oostenrijk

Lokale naam

Kaliumhydroxid

Oostenrijk

MAK (mg/m")

2mglm3

België

Lokale naam

Potassium (hydroxyde de)

België

Kortetijdswaarde (mg/m")

2mglml

België

Bijkomende indeling

M

Bulgarije

Lokale naam

Kanileaa ocHoBa

Bulgarije

OEL TWA (mg/m3)

2 mg/m3
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kaliumhydroxide

(1

3í 0-58-3)

Tsjechische Republiek

Lokale naam

Hydroxid draseln!

Tsjechische Republiek

Expozióní limity (PEL) (mg/m")

1 mg/m'

Tsjechische Republiek

Expozièní limity (NPK-P) (mg/m")

2 mglm'

Denemarken

Lokale naam

Kaliumhydroxid

Denemarken

Gransevaerdie (langvarig) (mg/m3)

2mglm3

Denemarken

Anmarkninger (DK)

L

Estland

Lokale naam

Kaaliumhrldroksiid

Estland

OEL TWA (mg/m")

2 mglm"

Finland

Lokale naam

Kaliumhydroksidi

Finland

HTP-arvo (15 min)

2mglm3

Frankrijk

Lokale naam

Potassium (hydroxyde de)

Frankrijk

VLE (mg/m3)

2mglma

Duitsland

TRGS 91 í Aanvaardbare concentratie opmerkingen

Griekenland

OEL TWA (mg/m3)

2 mglm3

Griekenland

OEL STEL (mg/m")

2 mglm3

Hongarije

Lokale naam

rÁuuu-utonoxto

Hongarije

AK-érték

2mglm'

Hongarije

CK-érték

2 mglm'

Hongarije

Megjegyzések (HU)

m;

lerland

Lokale naam

Potassium hydroxide

lerland

OEL (15 min ref) (mg/m3)

2 mg/m3

Polen

Lokale naam

Wodorotlenek potasu

Polen

NDS (mg/m3)

0,5 mg/m'

Polen

NDSCh (mg/m")

í

Portugal

Lokale naam

Hidróxido de potássio

L

mg/m3

Portugal

OEL - Ceilings (mg/m3)

2mglm3

Spanje

Lokale naam

Hidróxido de potasio

Spanje

VLA-EC (mg/m3)

2 mg/m3

Zweden

Lokale naam

Potassium hydroxide inhalable dust

Zweden

nivágrànsvàrde (NVG) (mg/m')

1 mg/m"

Verenigd Koninkrijk

Lokale naam

Potassium hydroxide

Verenigd Koninkrijk

WEL STEL (mg/m")

2 mg/m"

lJsland

Lokale naam

Kalíumhldroxíó

lJsland

OEL (í5 min ref) (mg/m3)

2 mglm'

Noorwegen

Lokale naam

Kaliumhydroksid

Noorwegen

Grenseverdier (AN) (mg/m")

2mglm'

Noorwegen

Merknader (NO)

T

Zwitserland

Lokale naam

Potasse caustique

Zwitserland

MAK (mgim")

2mglm'

USA - ACGIH

Lokale naam

Potassium hydroxide

USA. ACGIH

ACGIH Ceiling (mg/m")

2 mglm'

USA - ACGIH

Opmerking (ACGIH)

URT, eye, & skin irr

8-2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
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Bescherming van de handen:
Beschermende handschoenen van rubber

Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril met zijkleppen

Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Voorkom lozing in het milieu.
Overige informatie:
Nooddouches. Oogdouche.

RUBRIEK 9: F ische en chemische
n
9-1. lnformatie over fysische en chemische basiseigenschappen

toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
PH
pH-oplossing
Fysische

Relatieve verdampingssnelheid

: Vloeibaar

(butylacetaat=1)

Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid bij 20 'C
Relatieve dichtheid
Dichtheid
Oplosbaarheid
Log Pow
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen

: Geel.
: Geurloos.
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: 12,8 (Solution 1%)
: Geen gegevens beschikbaar
: Niet van toepassing
: Geen gegevens beschikbaar
: > 100'C
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Niet ontulambaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: í,49 g/cm3 (20'C)

: Het product is oplosbaar in water.
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Volgens EG criteria niet-explosief.
: Volgens de EG-criteria niet-oxidatief
: Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
1

1

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

í0.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
1O.4. Te vermijden omstandigheden
Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Reageert in contact met: Sterke zuren, Oxiderende stoffen, reactieve metalen (AI, K, Zn, ...).

I 0.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende inÍormatie beschikbaar
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RUBRIEK 11: Toxicol
í

í.í.

ische informatie

lnformatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal)

Schadelijk bij inslikken

Acute toxiciteit (dermaal)

Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie)

Niet ingedeeld

ATE CLP (oraal)

642,67 4 mg/kg lichaamsgewicht

idcorrosie/-irritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroozaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel, categorie 1, impliciet

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet ingedeeld

Kan kervenrvekkend heid

Niet ingedeeld

Hu

Giftigheid voor de voortplanting

Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet ingedeeld

STOT brl herhaalde blootstelling

Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

Niet ingedeeld

12.í. Toxiciteit

algemeen
toxiciteit
Chronische aquatische toxiciteit

: Het niet-geneutraliseerde product kan schadelijk zijn voor waterorganismen.
: Niet ingedeeld

Ecologie -

Acute aquatische

: Niet ingedeeld

kaliumhydroxide (í 3í 0-58-3)
LC50 vissen

í

80 mg/l Gambusia aÍfinis (Muskietenvisje)

LC50 vissen 2
EC50 Daphnia

165 mg/l Poecilia reticulata
40 - 240 mg/l 48 uren (Daphnia magna)

1

I 2.2. Persistentis en aÍbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar

í2.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende inÍormatie beschikbaar

í2.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en

Gomponent
kaliumhydroxide

(1 31

0-58-3)

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex

xilt
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex Xlll

í2.6. Andere

effecten

Geen aanvullende inÍormatie beschikbaar

RUBRIEK 13: lnstructies voor
3.í. Afvalverwerkingsmethoden

I

Regionale wetgeving (afual)

ZWITSERLAND: OTD/OMoD ordinance : code 070104.

Afualverwerkingsmethoden

Neutraliseren vóór veruvijdering (pH tussen 5,5 en 8,5). lnhoud/verpakking afuoeren
conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. Product niet in de riolering oÍ
het oppervlaktewater lozen voordat het geneutraliseerd is. Zorg ervoor dat het product niet
in het milieu terechtkomt. Conform de huidige wetgeving, voorschriften en besluiten.

Aanbevelingen voor afuoer van

Alvorens de verpakking te verwijderen eerst reinigen. Recyclen na het reinigen.

producten/verpakkingen

RUBRIEK 14: lnformatie met betrekki

tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IATA / IMDG

ADR

IMDG

IATA

uN 1814

uN 18't4

14.í. VN-nummer
uN 1814

2510312019 (Versie: 1 5.0)
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14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
KALIUMHYDROXIDE,
OPLOSSING
(kaliumhydroxide)

POTASSIUM HYDROXIDE
SOLUTION (potassium
hydroxide)

Potassium hydroxide solution (kaliumhydroxide)

Omschrijvin g vervoerdocument

uN't8'14
KALIUMHYDROXIDE,
OPLOSSING
(kaliumhydroxide), 8, ll, (E)
I

UN 1814 POTASSIUM
HYDROXIDE SOLUTION
(potassium hydroxide), 8, ll

UN 1814 Potassium hydroxide solution (kaliumhydroxide), 8, ll

4.3. TranspoÉgevarenklasse(n)

I

8

8

,A
'\z'

,zA.
'vz

il

il

í4.4. Verpakkingsgroep
il

í4.5. Milieugevarên
Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging
Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende inÍormatie beschikbaar

í4.6. Bijzondere vooÍirorgen voor de gebruiker
LandtranspoÉ
Classificeringscode (ADR)
Beperkte hoeveelheden (ADR)
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)
Verpakkingsinstructies (ADR)

c5

Bijzondere voorschrift en voor gezamenlijke
verpakking (ADR)

MP15

lnstructies voor transporttanks en
(ADR)

ï7

bu

1l

E2

P001, t8c02

lkcontainers

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

Tankcode (ADR)
Voertuig voor vervoer van tanks
Transportcategorie (ADR)
Gevaarnummer (Kemler-nr.)

TP2
L4BN

AT
2

80

Oranle identifi catiebord

Code tunnelbeperking (ADR)

E

EAC code

2R

Transport op opeh zee
Verpakkingsinstructies (lMDc)
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)
lnstructies voor tanks (IMDG)

r7

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)

rP2

P001

lBcoz

Nr. NS (Brand)

F-A

Nr. NS (Verspilling)

S-B

Stuwagecategorie (IMDG)

A

Segregatie (IMDG)

SG35

Maatregelen en observaties (IMDG)

Colourless liquid. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Reacts with
ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous
membranes. Reacts violently with acids.
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Veiligheidsi nformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1 907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 201 5/830

Luchttransport

(IATA)
(IATA)

PCAVenvachte hoeveelheden
PCA Beperkte hoeveelheden

PCA beperkte hoeveelheid max. netto

hoeveelheid

: E2
: Y840

: 0.5L

(rArA)

(IATA)
(IATA)
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)
Bijzondere bepaling (IATA)
ERG-code (IATA)
PCA verpakkingsvoorschriften

PCA max. nefto hoeveelheid

: 851

: 1L
: 855
: 30L
: A3, A803

: 8L

14.7. Vervoer in bulk ovêreenkomstig bijlage ll bij Marpol en de IBG-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15:

evtn

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
1

5.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVll 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. 64912012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2O12
betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april2004 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 791'117|EEC.
Detergentenverordening

1

: Etikettering van gehalten:

Gomponent

%

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten

<5Y"

5.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Referentie naar AwSV

Waterbedreigingsklasse (WGK) I, zwak waterbedreigend (lndeling conform AwSV, bijlage

2e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale wet
inzake immissiecontrole - l2.BlmSchV

Niet ondenrorpen aan de í 2e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies)
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

1)
't

Nederland
SZWJijst van kankerverwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

giftige stoffen

-

Borstvoeding

NlETlimitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen

-

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

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

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken
Deense nationale voorschriften

Jongeren onder de

1

I

jaar mogen het product niet gebruiken

í 5,2. Chemiseheveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overi e informatie
Vermelding van wijzigingen:
Alle rubrieken zijn gewijzigd in vergelijking met de vorige versie

lntegrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)

Acute orale toxiciteit, categorie 4

Eye Dam.

Ernstig oogletsel/ooginitatie, categorie I

1

Eye lrrit. 2
25lO3l2O1

I

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2
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overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 20.l5/830

Met. Corr.

Bijtend voor metalen, categorie

1

í

Skin Corr. 1A

Huidconosie/-irritatie, categorie 1 A

Skin Corr. 1B

Huidconosie/-irritatie, categorie I B

Skin lrrit. 2

Huidcorrosielirritatie, categorie 2

H290

Kan bijtend zijn voor metalen.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H3í5

Veroorzaakt

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel

H319

Veroorzaakt ernstige ooginitatie.

hu

idinitatie.

VIB EU (REACH bijiage ll)
Deze inforntatie is gebaseerd op onze huídige kennis en is bedoelcl om het product te beschrijven voor de Íoepassrirg van gezontiheiclsveiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantíe voor gelijk welke speciíieke eígenschap van het product.
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