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propaan-2-ol REACH #: 01-2119457558-25
EG: 200-661-7
CAS-nummer: 67-63-0

Index: 603-117-00-0

≥10 - <20 F; R11

Xi; R36

R67

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1]
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Geparfumeerd

Geparfumeerd

Geparfumeerd

GeparfumeerdGeparfumeerdGeur

Geur

Geur

Geur

Geur

Geur

GeurGeur

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.pH, ca.

Kleurloos.

Kleurloos.

Kleurloos.

Kleurloos.

Kleurloos.

Kleurloos.

Kleurloos.Kleurloos.Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

KleurKleur

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

VerdampingssnelheidVerdampingssnelheid Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

VlampuntVlampunt Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]Gesloten kroes: 37°C [Product onderhoudt geen verbranding.]

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

7 tot 8

7 tot 8

7 tot 8

7 tot 8

7 tot 8

7 tot 8

7 tot 87 tot 8

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste Bovenste/onderste 
ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of ontvlambaarheids- of 
explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaardenexplosiegrenswaarden

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

VoorkomenVoorkomen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappenRUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)Ontvlambaarheid (vast, gas) :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Datum van uitgave/Revisie datum : 7/137/8/2016 Geen vorige 

validatie

Datum vorige uitgave : Versie : 1

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme CleanExtreme Clean

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappenRUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.Relatieve dichtheid, ca.

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

OplosbaarheidOplosbaarheid

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.9950.995

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

ZelfontbrandingstemperatuurZelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

ViscositeitViscositeit Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/wateroctanol/water

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

OntploffingseigenschappenOntploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappenOxiderende eigenschappen :

:

:

:

:

:

::

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

OntledingstemperatuurOntledingstemperatuur :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

BepalingBepaling Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverdProduct zoals geleverd

147 g/l

147 g/l

147 g/l

147 g/l

147 g/l

147 g/l

147 g/l147 g/l

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)

14.8 % (gewicht/gewicht)14.8 % (gewicht/gewicht)

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoudVOS inhoud

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluitingZonder volume uitsluiting

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteitRUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit10.1 Reactiviteit :

:

:

:

:

:

:: Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
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10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 10.6 Gevaarlijke 

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproductenontledingsproducten

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 10.4 Te vermijden 

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandighedenomstandigheden

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.Het product is stabiel.10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit10.2 Chemische stabiliteit

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.Geen specifieke gegevens.

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 10.5 Chemisch op elkaar 

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialeninwerkende materialen

:

:

:

:

:

:

::

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 10.3 Mogelijke gevaarlijke 

reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reactiesreacties

:

:

:

:

:

:

:: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.gevaarlijke reacties optreden.

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteitAcute toxiciteit

propaan-2-ol

propaan-2-ol

propaan-2-ol

propaan-2-ol

propaan-2-ol

propaan-2-ol

propaan-2-olpropaan-2-ol LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 DermaalLD50 Dermaal Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn 12800 mg/kg

12800 mg/kg

12800 mg/kg

12800 mg/kg

12800 mg/kg

12800 mg/kg

12800 mg/kg12800 mg/kg -

-

-

-

-

-

--
LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 OraalLD50 Oraal Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

RatRat 5000 mg/kg

5000 mg/kg

5000 mg/kg

5000 mg/kg

5000 mg/kg

5000 mg/kg

5000 mg/kg5000 mg/kg -

-

-

-

-

-

--

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /Product- /
ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaamingrediëntennaam
Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

ResultaatResultaat Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

SoortenSoorten Dosis

Dosis

Dosis

Dosis

Dosis

Dosis

DosisDosis Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

BlootstellingBlootstelling

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/Samenvatting

Conclusie/SamenvattingConclusie/Samenvatting :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosie

Irritatie/corrosieIrritatie/corrosie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatieRUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1 Informatie over toxicologische effecten11.1 Informatie over toxicologische effecten

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteitSchattingen van acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Route

Route

Route

Route

Route

Route
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De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke 

De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke 

De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke 
afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.afvalstoffen.
Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke AfvalstoffenGevaarlijke Afvalstoffen :

:

:

:

:

:

::

Verpakking

Verpakking

Verpakking

Verpakking

Verpakking

Verpakking

VerpakkingVerpakking

Verwijderingsmethoden

Verwijderingsmethoden

Verwijderingsmethoden

Verwijderingsmethoden

Verwijderingsmethoden

Verwijderingsmethoden

VerwijderingsmethodenVerwijderingsmethoden :

:

:

:

:

:

::

Speciale 

Speciale 

Speciale 

Speciale 

Speciale 

Speciale 

Speciale Speciale 

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelenvoorzorgsmaatregelen

:

:

:

:

:

:

::

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.mogelijk is.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 
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omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoerRUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
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-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.Niet gereglementeerd.Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.Niet gereglementeerd. Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.Not regulated.

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

--

ADR/RID

ADR/RID

ADR/RID

ADR/RID

ADR/RID

ADR/RID

ADR/RIDADR/RID IMDG

IMDG

IMDG

IMDG

IMDG

IMDG

IMDGIMDG

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer

14.1 VN-nummer14.1 VN-nummer

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 14.2 Juiste 
ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam ladingnaam 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig overeenkomstig 
de 

de 

de 

de 

de 

de 

de de 
modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen modelreglementen 

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VNvan de VN

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 14.3 
Transportgevarenklasse

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)(n)

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 14.4 

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

VerpakkingsgroepVerpakkingsgroep

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADNADN

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatieExtra informatie

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 14.6 Bijzondere voorzorgen 

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruikervoor de gebruiker

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.Nee. Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.Nee. No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen  bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 
calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.calamiteit.

:

:

:

:

:

:

::

IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATAIATA

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.Niet gereglementeerd.

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

-

-

-

-

-

-

--

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: RegelgevingRUBRIEK 15: Regelgeving

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

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

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

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

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

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

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpenBijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffenZeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIVBijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Datum van uitgave/Revisie datum : 11/137/8/2016 Geen vorige 

validatie

Datum vorige uitgave : Versie : 1

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme CleanExtreme Clean

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: RegelgevingRUBRIEK 15: Regelgeving

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen Bijlage XVII - Beperkingen 
met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de met betrekking tot de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de productie, het op de 
markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het markt brengen en het 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde gebruik van bepaalde 

:

:

:

:

:

:

::
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Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgevingNationale regelgeving

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 41 Aanhangsel 4Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor waterRisikoklasse voor water :

:

:

:

:

:

::

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en productenmengsels en producten

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

NederlandNederland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

DuitslandDuitsland

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water Emissiebeleid water 

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)(ABM)

:

:

:

:

:

:

:: Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: BWeinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 
zijn.

zijn.

zijn.

zijn.

zijn.

zijn.

zijn.zijn.
:

:

:

:

:

:

::

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

ToelatingsnummerToelatingsnummer :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke Productspecifieke 
informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatieinformatie

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

BiocidenrichtlijnBiocidenrichtlijn :

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

:

:

:

:

:

:

::

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentiaIngrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering BIJLAGE VIIA - Etikettering 
van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehaltenvan gehalten
:

:

:

:

:

:

:: minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.

minder dan 5 %: parfums.minder dan 5 %: parfums.

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgevingOverige EU-regelgeving

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatieOverige informatie :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.
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:

:

:

:

:

:

::Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnenafgekorte H-zinnen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemenAfkortingen en acroniemen :

:

:

:

:

:

:: ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschattingATE = Acuut toxiciteitsschatting

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)
No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effectDNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszinEUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratiePNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummerRRN = REACH registratie nummer

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS][CLP/GHS]

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

ClassificatieClassificatie Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

RechtvaardigingRechtvaardiging

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319Eye Irrit. 2, H319 Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

CalculatiemethodeCalculatiemethode

H225

H225

H225

H225

H225

H225

H225H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319

H319

H319

H319

H319

H319

H319H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

H336

H336

H336

H336

H336

H336H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

ReferentiesReferenties :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Datum van uitgave/Revisie datum : 12/137/8/2016 Geen vorige 
validatie

Datum vorige uitgave : Versie : 1

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme Clean

Extreme CleanExtreme Clean

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland
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7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/20167/8/2016Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt opGedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie 

Datum van uitgave/ Revisie Datum van uitgave/ Revisie 

datum

datum

datum

datum

datum

datum

datumdatum

Versie

Versie

Versie

Versie

Versie

Versie

VersieVersie

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 

dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en 
volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 

beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met 
zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 

zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige 
risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande 

risico's zijn.

risico's zijn.

risico's zijn.

risico's zijn.

risico's zijn.

risico's zijn.

risico's zijn.risico's zijn.

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezer

Kennisgeving aan de lezerKennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgave

Datum vorige uitgaveDatum vorige uitgave

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.

R11- Licht ontvlambaar.R11- Licht ontvlambaar.
R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.

R36- Irriterend voor de ogen.R36- Irriterend voor de ogen.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
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Volledige tekst van Volledige tekst van 
afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnenafgekorte R-zinnen

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn indelingen [Richtlijn 
gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]gevaarlijke preparaten]

:

:

:

:

:

:

:: F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaar

F - Licht ontvlambaarF - Licht ontvlambaar

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - IrriterendXi - Irriterend

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/20167/8/2016

Geen vorige validatie

Geen vorige validatie

Geen vorige validatie

Geen vorige validatie

Geen vorige validatie

Geen vorige validatie

Geen vorige validatieGeen vorige validatie

1

1

1

1

1

1

11

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 
indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]indelingen [CLP/GHS]
:

:

:

:

:

:

:: Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 2, H225Flam. Liq. 2, H225 ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2
STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H336STOT SE 3, H336 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 
EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -
Categorie 3

Categorie 3

Categorie 3

Categorie 3

Categorie 3

Categorie 3

Categorie 3Categorie 3

Productcode

Productcode

Productcode

Productcode

Productcode

Productcode

ProductcodeProductcode :

:

:

:

:

:

:: 17008

17008

17008

17008

17008

17008

1700817008

Datum van uitgave/Revisie datum : 13/137/8/2016 Geen vorige 

validatie

Datum vorige uitgave : Versie : 1


