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Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
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Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
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Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

OpmerkingOpmerking :

:

:

:

:

:

::

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

VoorzorgsmaatregelenVoorzorgsmaatregelen

:

:

:

:

:

:

::Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet 

Overige gevaren die niet Overige gevaren die niet 

leiden tot classificatie

leiden tot classificatie

leiden tot classificatie

leiden tot classificatie

leiden tot classificatie

leiden tot classificatie

leiden tot classificatieleiden tot classificatie

Geen bekend.

Geen bekend.

Geen bekend.

Geen bekend.

Geen bekend.

Geen bekend.

Geen bekend.Geen bekend.

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

PreventiePreventie :

:

:

:

:

:

::

Reactie

Reactie

Reactie

Reactie

Reactie

Reactie

ReactieReactie :

:

:

:

:

:

::

Opslag

Opslag

Opslag

Opslag

Opslag

Opslag

OpslagOpslag :

:

:

:

:

:

::

Verwijdering

Verwijdering

Verwijdering

Verwijdering

Verwijdering

Verwijdering

VerwijderingVerwijdering :

:

:

:

:

:

::

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.

Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.Draag beschermende handschoenen.  Draag oog- of gelaatsbescherming.
Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van damp vermijden.Inademing van damp vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.aantal minuten.  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 
en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.

en internationale regelgeving.en internationale regelgeving.

Aanvullende 

Aanvullende 

Aanvullende 

Aanvullende 

Aanvullende 

Aanvullende 

Aanvullende Aanvullende 
etiketonderdelen

etiketonderdelen

etiketonderdelen

etiketonderdelen

etiketonderdelen

etiketonderdelen

etiketonderdelenetiketonderdelen

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een 

Recipiënten die van een Recipiënten die van een 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting 

kinderveilige sluiting kinderveilige sluiting 

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzien

moeten zĳn voorzienmoeten zĳn voorzien

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.

Voelbare 

Voelbare 

Voelbare 

Voelbare 

Voelbare 

Voelbare 

Voelbare Voelbare 

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduiding

gevaarsaanduidinggevaarsaanduiding

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.

:

:

:

:

:

:

:: Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisen

Speciale verpakkingseisenSpeciale verpakkingseisen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelen

Gevaarlijke bestanddelenGevaarlijke bestanddelen :

:

:

:

:

:

::

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren

2.3 Andere gevaren2.3 Andere gevaren

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

AlgemeenAlgemeen :

:

:

:

:

:

:: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij 
het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-
2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Identificatiemogelijkheden 67/548/EEG

67/548/EEG

67/548/EEG

67/548/EEG

67/548/EEG

67/548/EEG

67/548/EEG67/548/EEGProduct- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /Product- /
ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaamingrediëntennaam
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelenRUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

w/w %

w/w %

w/w %

w/w %

w/w %

w/w %

w/w %w/w % Type

Type

Type

Type

Type

Type

TypeTypeVerordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.

Verordening (EG) nr.Verordening (EG) nr.
1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]

1272/2008 [CLP]1272/2008 [CLP]

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

ClassificatieClassificatie

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels

3.2 Mengsels3.2 Mengsels :

:

:

:

:

:

:: Mengsel

Mengsel

Mengsel

Mengsel

Mengsel

Mengsel

MengselMengsel
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Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg ExtraGeurweg Extra

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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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelenRUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 

Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 
toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 

(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend 
zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 

zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten 
worden vermeld.

worden vermeld.

worden vermeld.

worden vermeld.

worden vermeld.

worden vermeld.

worden vermeld.worden vermeld.

Isotridecanol, geëthoxyleerd REACH #: 01-2119976362-32
EG: 500-241-6
CAS-nummer: 69011-36-5

<3 Xn; R22
Xi; R41

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

[1]

Alcohols, C12-14, ethoxylated EG: 500-213-3
CAS-nummer: 68439-50-9

<1 Xi; R41
N; R50

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412

[1]

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on EG: 220-120-9
CAS-nummer: 2634-33-5
Index: 613-088-00-6

<0.05 Xn; R22

Xi; R41, R38

R43
N; R50

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

mengsel van: 5-chloor-
2-methyl-2H-isothiazool-3-on 

[EC no. 247-500-7] en 
2-methyl-2H-isothiazool-3-on 
[EC no. 220-239-6] (3:1)

CAS-nummer: 55965-84-9
Index: 613-167-00-5

<0.06 T; R23/24/25

C; R34

R43
N; R50/53

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

[1]

Zie Rubriek 16 voor de 
volledige tekst van de R-

zinnen die hierboven 
worden vermeld

Zie Rubriek 16 voor de 
volledige tekst van de H-

zinnen die hierboven staan 
vermeld.

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
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brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

LichaamsbeschermingLichaamsbescherming :

:

:

:

:

:
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Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming
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Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 
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risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 
deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand
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Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt
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Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

DampspanningDampspanning

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.
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Dampdichtheid

Dampdichtheid
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Dampdichtheid

Dampdichtheid
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DampdichtheidDampdichtheid

Oplosbaarheid
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OplosbaarheidOplosbaarheid
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Vloeistof.

Vloeistof.
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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1.005

1.005

1.005

1.005
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1.0051.005

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

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

Geur
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Geur

Geur
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pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.
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Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.Groen.Kleur
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Kleur
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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
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Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)
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Ontvlambaarheid (vast, gas)
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:
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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Zelfontbrandingstemperatuur
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Zelfontbrandingstemperatuur
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Niet beschikbaar.
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Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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Viscositeit

Viscositeit

ViscositeitViscositeit Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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octanol/water
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octanol/water

octanol/wateroctanol/water
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Ontploffingseigenschappen
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:

:

:

:

:

::

:

:

:
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen
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:
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9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie
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Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

OntledingstemperatuurOntledingstemperatuur :
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:: 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

15.3 g/l

15.3 g/l

15.3 g/l

15.3 g/l

15.3 g/l

15.3 g/l

15.3 g/l15.3 g/l

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)

1.5 % (gewicht/gewicht)1.5 % (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

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.

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 
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inwerkende materialen
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10.3 Mogelijke gevaarlijke 
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10.3 Mogelijke gevaarlijke 
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reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reactiesreacties

:

:

:

:

:
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:: 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.
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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 
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Alcohols, C12-14,
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effecten
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Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
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Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
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PBT

PBT

PBT

PBT
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:

:

:
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:: Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.
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zPzB

zPzB
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:

:

:
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:: Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.
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aarde/water (K
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aarde/water (K

aarde/water (K

aarde/water (K

aarde/water (Kaarde/water (KOC)

)

)

)

)

)

))
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afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.

afvalstoffen.afvalstoffen.

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen

Gevaarlijke Afvalstoffen
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:

:

:
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:

:

:

:

:
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Verwijderingsmethoden
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Blootstellingscenario('s).

Blootstellingscenario('s).

Blootstellingscenario('s).

Blootstellingscenario('s).

Blootstellingscenario('s).

Blootstellingscenario('s).Blootstellingscenario('s).
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13.1 Afvalverwerkingsmethoden
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Product

Product

Product

Product

Product

Product

ProductProduct

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

:

:

:

:

:

:
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Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
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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 
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een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
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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 
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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.
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contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
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contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
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tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

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

Datum van uitgave/Revisie datum : 11/147/8/2016 3/4/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg ExtraGeurweg Extra

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 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

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

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADNADN IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATAIATA

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.Niet gereglementeerd.



31-10-16 17:13TriStar Group | MSDS Documenten | MSDS 17014 Geurweg Extra (NL/nl-NL/Vissers Petfood/v1.00)

Pagina 13 van 16http://tristargroup2.modulem.nl//upload/tristargroup/msds/public…/MSDS_17014_Geurweg_Extra__NL_nl_NL_Vissers_Petfood_v1_00_.html

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

--

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

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.

:

:

:

:

:

:

::

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

-

-

-

-

-

-

--

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgevingNationale regelgeving

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 4

2 Aanhangsel 42 Aanhangsel 4Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor waterRisikoklasse voor water :

:

:

:

:

:

::

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 
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

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.

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 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,

minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.

BENZISOTHIAZOLINONE.BENZISOTHIAZOLINONE.

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgevingOverige EU-regelgeving

Datum van uitgave/Revisie datum : 12/147/8/2016 3/4/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg ExtraGeurweg Extra

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
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RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: RegelgevingRUBRIEK 15: Regelgeving
Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water Emissiebeleid water 
(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)(ABM)
:

:

:

:

:

:

:: Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 

Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 
voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: Avoor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

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.

:

:

:

:

:

:

::

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.

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatieRUBRIEK 16: Overige informatie

:

:

:

:

:

:

::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
Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1, H317Skin Sens. 1, H317 Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

CalculatiemethodeCalculatiemethode

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]

:

:

:

:

:

:

::

H301

H301

H301

H301

H301

H301

H301H301 Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.

Giftig bij inslikken.Giftig bij inslikken.

H302

H302

H302

H302

H302

H302

H302H302 Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.

Schadelijk bij inslikken.Schadelijk bij inslikken.
H311

H311

H311

H311

H311

H311

H311H311 Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.

Giftig bij contact met de huid.Giftig bij contact met de huid.
H314

H314

H314

H314

H314

H314

H314H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

H315

H315

H315

H315

H315

H315H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt huidirritatie.
H317

H317

H317

H317

H317

H317

H317H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318

H318

H318

H318

H318

H318

H318H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.Veroorzaakt ernstig oogletsel.

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.
H331

H331

H331

H331

H331

H331

H331H331 Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.

Giftig bij inademing.Giftig bij inademing.

H400

H400

H400

H400

H400

H400

H400H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410

H410

H410

H410

H410

H410

H410H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

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

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

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

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

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

H411

H411

H411

H411

H411

H411H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

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

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

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

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

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

H412

H412

H412

H412

H412

H412

H412H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

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

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

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

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

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

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H301Acute Tox. 3, H301 ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 3
Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H311Acute Tox. 3, H311 ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 3

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H331Acute Tox. 3, H331 ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 3

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H302Acute Tox. 4, H302 ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400Aquatic Acute 1, H400 ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410Aquatic Chronic 1, H410 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 
1

1

1

1

1

1

11
Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 2, H411Aquatic Chronic 2, H411 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 
2

2

2

2

2

2

22

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 3, H412Aquatic Chronic 3, H412 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 
3

3

3

3

3

3

33

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318Eye Dam. 1, H318 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1
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

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314

Skin Corr. 1B, H314Skin Corr. 1B, H314 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1BHUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

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 : 13/147/8/2016 3/4/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1
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Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg Extra

Geurweg ExtraGeurweg Extra
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de Commissie- Nederland
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7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016

7/8/2016
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Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt op

Gedrukt opGedrukt op
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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 
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