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Draag oog- of gelaatsbescherming.  Na het werken met dit product de handen 

Draag oog- of gelaatsbescherming.  Na het werken met dit product de handen 

Draag oog- of gelaatsbescherming.  Na het werken met dit product de handen Draag oog- of gelaatsbescherming.  Na het werken met dit product de handen 

grondig wassen.

grondig wassen.

grondig wassen.

grondig wassen.

grondig wassen.

grondig wassen.

grondig wassen.grondig wassen.

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.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 

arts.

arts.

arts.

arts.

arts.

arts.

arts.arts.

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.

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.

:

:

:

:

:

:

:: Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

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.

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerd

Isotridecanol, geëthoxyleerdIsotridecanol, geëthoxyleerd

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

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 bestanddelen

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

2-butoxyethanol REACH #: 01-2119475108-36
EG: 203-905-0

CAS-nummer: 111-76-2
Index: 603-014-00-0

<10 Xn; R20/21/22
Xi; R36/38

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

[1] [2]

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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Eye Irrit. 2, H319
Isotridecanol, geëthoxyleerd REACH #: 01-2119976362-32

EG: 500-241-6
CAS-nummer: 69011-36-5

≤10 Xn; R22
Xi; R41

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

[1]

natrium-p-cumeensulfonaat REACH #: 01-2119489411-37

EG: 239-854-6
CAS-nummer: 15763-76-5

≤3 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 [1]

Datum van uitgave/Revisie datum : 2/157/8/2016 5/29/2015Datum vorige uitgave : Versie : 1

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro FrisCitro Fris

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 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 bestanddelen

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.

(R)-p-mentha-1,8-dieen REACH #: 01-2119529223-47

EG: 227-813-5

CAS-nummer: 5989-27-5
Index: 601-029-00-7

<0.25 R10

Xi; R38

R43
N; R50/53

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304

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

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof

[5] Een even zorgwekkende stof[5] Een even zorgwekkende stof

Type

Type

Type

Type

Type

Type

TypeType

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

HuidcontactHuidcontact

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en 

onderoogleden zo nu en dan oplicht.  Ga aanwezigheid van contactlenzen na en 

onderoogleden zo nu en dan oplicht.  Ga aanwezigheid van contactlenzen na en 

onderoogleden zo nu en dan oplicht.  Ga aanwezigheid van contactlenzen na en 

onderoogleden zo nu en dan oplicht.  Ga aanwezigheid van contactlenzen na en 
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Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³633 mg/m³ Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal

89 mg/kg

89 mg/kg

89 mg/kg

89 mg/kg

89 mg/kg

89 mg/kg

89 mg/kg89 mg/kg Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal
75 mg/kg 

75 mg/kg 

75 mg/kg 

75 mg/kg 

75 mg/kg 

75 mg/kg 

75 mg/kg 75 mg/kg 
bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dagbw/dag
Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³98 mg/m³ Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
231 mg/m³

231 mg/m³

231 mg/m³

231 mg/m³

231 mg/m³

231 mg/m³

231 mg/m³231 mg/m³ Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Lokaal

Lokaal

Lokaal

Lokaal

Lokaal

Lokaal

LokaalLokaal

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing

426 mg/m³

426 mg/m³

426 mg/m³

426 mg/m³

426 mg/m³

426 mg/m³

426 mg/m³426 mg/m³ Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
49 mg/m³

49 mg/m³

49 mg/m³

49 mg/m³

49 mg/m³

49 mg/m³

49 mg/m³49 mg/m³ Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal
38 mg/kg 

38 mg/kg 

38 mg/kg 

38 mg/kg 

38 mg/kg 

38 mg/kg 

38 mg/kg 38 mg/kg 
bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dagbw/dag

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal
44.5 mg/

44.5 mg/

44.5 mg/

44.5 mg/

44.5 mg/

44.5 mg/

44.5 mg/44.5 mg/
kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dagkg bw/dag

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn OraalLangetermijn Oraal 3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 

3.2 mg/kg 3.2 mg/kg 
bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dagbw/dag
Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn Oraal

Kortetermijn Oraal

Kortetermijn Oraal

Kortetermijn Oraal

Kortetermijn Oraal

Kortetermijn Oraal

Kortetermijn OraalKortetermijn Oraal 13.4 mg/

13.4 mg/

13.4 mg/

13.4 mg/

13.4 mg/

13.4 mg/

13.4 mg/13.4 mg/
kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dag

kg bw/dagkg bw/dag
Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³98 mg/m³ Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaamProduct- /ingrediëntennaam Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

BlootstellingBlootstelling Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

WaardeWaarde Populatie

Populatie

Populatie

Populatie

Populatie

Populatie

PopulatiePopulatie Effecten

Effecten

Effecten

Effecten

Effecten

Effecten

EffectenEffectenType

Type

Type

Type

Type

Type

TypeType
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Passende technische 

Passende technische 

Passende technische 

Passende technische 

Passende technische 

Passende technische 

Passende technische Passende technische 

maatregelen

maatregelen

maatregelen

maatregelen

maatregelen

maatregelen

maatregelenmaatregelen

:

:

:

:

:

:

:: Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 
controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 
wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.

wettelijke grenswaarden te houden.wettelijke grenswaarden te houden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen

Individuele beschermingsmaatregelenIndividuele beschermingsmaatregelen

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn 

Kortetermijn Kortetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³

633 mg/m³633 mg/m³ Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaatnatrium-p-cumeensulfonaat DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal
7.6 mg/kg

7.6 mg/kg

7.6 mg/kg

7.6 mg/kg

7.6 mg/kg

7.6 mg/kg

7.6 mg/kg7.6 mg/kg Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
53.6 mg/m³

53.6 mg/m³

53.6 mg/m³

53.6 mg/m³

53.6 mg/m³

53.6 mg/m³

53.6 mg/m³53.6 mg/m³ Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

Werknemers

WerknemersWerknemers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal
3.8 mg/kg

3.8 mg/kg

3.8 mg/kg

3.8 mg/kg

3.8 mg/kg

3.8 mg/kg

3.8 mg/kg3.8 mg/kg Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn 

Langetermijn Langetermijn 
Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing
13.2 mg/m³

13.2 mg/m³

13.2 mg/m³

13.2 mg/m³

13.2 mg/m³

13.2 mg/m³

13.2 mg/m³13.2 mg/m³ Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNELDNEL Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn Oraal

Langetermijn OraalLangetermijn Oraal 3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 

3.8 mg/kg 3.8 mg/kg 
bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dag

bw/dagbw/dag
Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

Verbruikers

VerbruikersVerbruikers Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

SystemischSystemisch

PNEC's

PNEC's

PNEC's

PNEC's

PNEC's

PNEC's

PNEC'sPNEC's

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol2-butoxyethanol Zoetwatersediment

Zoetwatersediment

Zoetwatersediment

Zoetwatersediment

Zoetwatersediment

Zoetwatersediment

ZoetwatersedimentZoetwatersediment 8.14 mg/kg

8.14 mg/kg

8.14 mg/kg

8.14 mg/kg

8.14 mg/kg

8.14 mg/kg

8.14 mg/kg8.14 mg/kg -

-

-

-

-

-

--

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

BodemBodem 2.8 mg/kg

2.8 mg/kg

2.8 mg/kg

2.8 mg/kg

2.8 mg/kg

2.8 mg/kg

2.8 mg/kg2.8 mg/kg -

-

-

-

-

-

--
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 463 mg/l

463 mg/l

463 mg/l

463 mg/l

463 mg/l

463 mg/l

463 mg/l463 mg/l -

-

-

-

-

-

--

Zeewatersediment

Zeewatersediment

Zeewatersediment

Zeewatersediment

Zeewatersediment

Zeewatersediment

ZeewatersedimentZeewatersediment 3.46 mg/kg

3.46 mg/kg

3.46 mg/kg

3.46 mg/kg

3.46 mg/kg

3.46 mg/kg

3.46 mg/kg3.46 mg/kg -

-

-

-

-

-

--
Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

ZoetwaterZoetwater 8.8 mg/l

8.8 mg/l

8.8 mg/l

8.8 mg/l

8.8 mg/l

8.8 mg/l

8.8 mg/l8.8 mg/l -

-

-

-

-

-

--

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaatnatrium-p-cumeensulfonaat Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

Zoetwater

ZoetwaterZoetwater 0.23 mg/l

0.23 mg/l

0.23 mg/l

0.23 mg/l

0.23 mg/l

0.23 mg/l

0.23 mg/l0.23 mg/l -

-

-

-

-

-

--
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 100 mg/l

100 mg/l

100 mg/l

100 mg/l

100 mg/l

100 mg/l

100 mg/l100 mg/l -

-

-

-

-

-

--

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaamProduct- /ingrediëntennaam Detail compartiment

Detail compartiment

Detail compartiment

Detail compartiment

Detail compartiment

Detail compartiment

Detail compartimentDetail compartiment Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

WaardeWaarde Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

DetailmethodeDetailmethode
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Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro FrisCitro Fris
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de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

beschermingbescherming

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de Bescherming van de 
handen

handen

handen

handen

handen

handen

handenhanden
Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 
van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 
gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 
spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 
contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:
chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 
inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.
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Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 
grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 
kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 

kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 
gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.

de werkplek bevinden.de werkplek bevinden.
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Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 
dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een worden gebruikt in overeenstemming met een 
ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 
andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,
kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.
> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.
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:
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:
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Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
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:
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:: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 
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Vloeistof.
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Geparfumeerd
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Geur

Geur

Geur

Geur
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pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.
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Ingekleurd

IngekleurdIngekleurdKleur
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Dampspanning
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DampspanningDampspanning

Relatieve dichtheid, ca.
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:: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 
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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 
gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.gevaarlijke reacties optreden.

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.

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Acute toxiciteitAcute toxiciteit

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
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Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro FrisCitro Fris

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 
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de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

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

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol2-butoxyethanol LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 OraalLD50 Oraal Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

RatRat 917 mg/kg

917 mg/kg

917 mg/kg

917 mg/kg

917 mg/kg

917 mg/kg

917 mg/kg917 mg/kg -

-

-

-

-

-

--
Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylatedIsotridecanol, ethoxylated LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 OraalLD50 Oraal Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

RatRat 500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/

500 tot 2000 mg/500 tot 2000 mg/
kg

kg

kg

kg

kg

kg

kgkg
-

-

-

-

-

-

--

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaatnatrium-p-cumeensulfonaat LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 DermaalLD50 Dermaal Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn 2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg2001 mg/kg -

-

-

-

-

-

--

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 OraalLD50 Oraal Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

RatRat 2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg

2001 mg/kg2001 mg/kg -

-

-

-

-

-

--

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen(R)-p-mentha-1,8-dieen LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 Dermaal

LD50 DermaalLD50 Dermaal Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn >5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>5000 mg/kg>5000 mg/kg -

-

-

-

-

-

--
LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 Oraal

LD50 OraalLD50 Oraal Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

Rat

RatRat 4400 mg/kg

4400 mg/kg

4400 mg/kg

4400 mg/kg

4400 mg/kg

4400 mg/kg

4400 mg/kg4400 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.

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

Route

Route

Route

Route

Route

Route

RouteRoute ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-ATE (schatting van acute toxixiteit)-

waarde

waarde

waarde

waarde

waarde

waarde

waardewaarde
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Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheidMogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

KankerverwekkendheidKankerverwekkendheid

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.

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

MutageniciteitMutageniciteit

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.

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

TeratogeniciteitTeratogeniciteit

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.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplantingGiftigheid voor de voortplanting

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

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol2-butoxyethanol Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterend

Ogen - Gematigd irriterendOgen - Gematigd irriterend Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn -

-

-

-

-

-

-- 24 uren 100 

24 uren 100 

24 uren 100 

24 uren 100 

24 uren 100 

24 uren 100 

24 uren 100 24 uren 100 
milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligramsmilligrams

-

-

-

-

-

-

--

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterendOgen - Ernstig irriterend Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn -

-

-

-

-

-

-- 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 100 
milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligramsmilligrams
-

-

-

-

-

-

--

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterendHuid - Licht irriterend Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn -

-

-

-

-

-

-- 500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 500 

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligrams

milligramsmilligrams

-

-

-

-

-

-

--

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylated

Isotridecanol, ethoxylatedIsotridecanol, ethoxylated Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterend

Ogen - Ernstig irriterendOgen - Ernstig irriterend Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

--

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen(R)-p-mentha-1,8-dieen Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterend

Huid - Licht irriterendHuid - Licht irriterend Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

Konijn

KonijnKonijn -

-

-

-

-

-

-- 24 uren 10 

24 uren 10 

24 uren 10 

24 uren 10 

24 uren 10 

24 uren 10 

24 uren 10 24 uren 10 

Percent

Percent

Percent

Percent

Percent

Percent

PercentPercent
-

-

-

-

-

-

--

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /Product- /

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaamingrediëntennaam

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

ResultaatResultaat Score

Score

Score

Score

Score

Score

ScoreScore Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

Blootstelling

BlootstellingBlootstelling Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

ObservatieObservatie

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.

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakend

Overgevoeligheid veroorzakendOvergevoeligheid veroorzakend

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.

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

SoortenSoorten

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Oraal

Oraal

Oraal

Oraal

Oraal

Oraal

OraalOraal 4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg

4425.2 mg/kg4425.2 mg/kg
Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

Dermaal

DermaalDermaal 12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg

12446.3 mg/kg12446.3 mg/kg
Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)

Inhalatie (dampen)Inhalatie (dampen) 124.5 mg/l

124.5 mg/l

124.5 mg/l

124.5 mg/l

124.5 mg/l

124.5 mg/l

124.5 mg/l124.5 mg/l

waarde

waarde

waarde

waarde

waarde

waarde

waardewaarde

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij eenmalige blootstellingSTOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

STOT bij herhaalde blootstellingSTOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademingGevaar bij inademing

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaam

Product- /ingrediëntennaamProduct- /ingrediëntennaam Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

ResultaatResultaat

Informatie over 

Informatie over 

Informatie over 

Informatie over 

Informatie over 

Informatie over 

Informatie over Informatie over 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke 

waarschijnlijke waarschijnlijke 
blootstellingsrouten

blootstellingsrouten

blootstellingsrouten

blootstellingsrouten

blootstellingsrouten

blootstellingsrouten

blootstellingsroutenblootstellingsrouten

:

:

:

:

:

:

::

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen(R)-p-mentha-1,8-dieen ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

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.
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Citro Fris
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de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

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

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing :

:

:

:

:

:

:: 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.

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.

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.Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.:

:

:

:

:

:

::Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

InslikkenInslikken

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact

HuidcontactHuidcontact :

:

:

:

:

:

:: 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.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.Veroorzaakt ernstig oogletsel.:

:

:

:

:

:

::Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

OogcontactOogcontact

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappenSymptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

Inslikken

InslikkenInslikken
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Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

Inademing

InademingInademing Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.Geen specifieke gegevens.

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

maagpijnen

maagpijnen

maagpijnen

maagpijnen

maagpijnen

maagpijnen

maagpijnenmaagpijnen

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::
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Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheidMogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

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.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

AlgemeenAlgemeen :

:

:

:

:

:
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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.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

KankerverwekkendheidKankerverwekkendheid :

:

:

:

:

:

::

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.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

Mutageniciteit

MutageniciteitMutageniciteit :

:

:

:

:

:

::

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.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

Teratogeniciteit

TeratogeniciteitTeratogeniciteit :

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

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.
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Effecten op de 

Effecten op de Effecten op de 
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ontwikkeling

ontwikkeling

ontwikkeling

ontwikkeling

ontwikkeling

ontwikkelingontwikkeling
:

:

:

:

:

:

:: 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.

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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Effecten op de 

Effecten op de 

Effecten op de 

Effecten op de 

Effecten op de 

Effecten op de Effecten op de 
vruchtbaarheid

vruchtbaarheid

vruchtbaarheid

vruchtbaarheid

vruchtbaarheid

vruchtbaarheid

vruchtbaarheidvruchtbaarheid
:

:

:

:

:

:

:: 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.

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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Huidcontact
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HuidcontactHuidcontact Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
pijn of irritatie

pijn of irritatie

pijn of irritatie

pijn of irritatie

pijn of irritatie

pijn of irritatie

pijn of irritatiepijn of irritatie
roodheid

roodheid

roodheid

roodheid

roodheid

roodheid

roodheidroodheid
blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomen

blaarvorming kan voorkomenblaarvorming kan voorkomen

:

:

:

:

:

:
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Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

Oogcontact

OogcontactOogcontact :

:

:

:

:

:

:: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
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pijn
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pijn

pijn

pijnpijn
tranenvloed

tranenvloed

tranenvloed

tranenvloed

tranenvloed

tranenvloed

tranenvloedtranenvloed
roodheid

roodheid

roodheid

roodheid
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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.
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12.1 Toxiciteit

12.1 Toxiciteit

12.1 Toxiciteit

12.1 Toxiciteit

12.1 Toxiciteit

12.1 Toxiciteit12.1 Toxiciteit

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol

2-butoxyethanol2-butoxyethanol Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater

Acuut EC50 >1000 mg/l ZoetwaterAcuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magnaDaphnia - Daphnia magna 48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren48 uren

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 800000 µg/l ZeewaterAcuut LC50 800000 µg/l Zeewater Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangon

Crustaceeën - Crangon crangonCrustaceeën - Crangon crangon 48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren48 uren
Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l Zeewater

Acuut LC50 1250000 µg/l ZeewaterAcuut LC50 1250000 µg/l Zeewater Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllina

Vis - Menidia beryllinaVis - Menidia beryllina 96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren96 uren
natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaatnatrium-p-cumeensulfonaat EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/lEC50 100 mg/l Algen

Algen

Algen

Algen

Algen

Algen

AlgenAlgen 96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren96 uren

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/l

EC50 100 mg/lEC50 100 mg/l Daphnia

Daphnia

Daphnia

Daphnia

Daphnia

Daphnia

DaphniaDaphnia 48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren48 uren
LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/l

LC50 100 mg/lLC50 100 mg/l Vis

Vis

Vis

Vis

Vis

Vis

VisVis 96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren96 uren

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen

(R)-p-mentha-1,8-dieen(R)-p-mentha-1,8-dieen Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 421 µg/l ZoetwaterAcuut EC50 421 µg/l Zoetwater Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magna

Daphnia - Daphnia magnaDaphnia - Daphnia magna 48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren

48 uren48 uren

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l Zoetwater

Acuut EC50 688 µg/l ZoetwaterAcuut EC50 688 µg/l Zoetwater Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -

Vis - Pimephales promelas -Vis - Pimephales promelas -

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong 

Jeugdig (jonge vogel, jong Jeugdig (jonge vogel, jong 
geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)

geboren dier, pas geboren dier)geboren dier, pas geboren dier)

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren

96 uren96 uren

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /

Product- /Product- /
ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaam

ingrediëntennaamingrediëntennaam
Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

Soorten

SoortenSoortenResultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

ResultaatResultaat Blootstelling

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.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaat

natrium-p-cumeensulfonaatnatrium-p-cumeensulfonaat OECD 301

OECD 301

OECD 301

OECD 301

OECD 301

OECD 301

OECD 301OECD 301 >60 % - Gemakkelijk - 28 

>60 % - Gemakkelijk - 28 

>60 % - Gemakkelijk - 28 

>60 % - Gemakkelijk - 28 

>60 % - Gemakkelijk - 28 
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bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 

te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 

afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 
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.tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
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Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro FrisCitro Fris
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
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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
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

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

-

-

-

-

-

-

--

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

:

:

:

:

:

:

:: 5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgevingOverige EU-regelgeving
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Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro Fris

Citro FrisCitro Fris

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

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

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.Nog niet voltooid.:

:

:

:

:

:

::

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 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 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]

:

:

:

:

:

:

::

H226

H226

H226

H226

H226

H226

H226H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Ontvlambare vloeistof en damp.Ontvlambare vloeistof en damp.
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.

H304

H304

H304

H304

H304

H304

H304H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

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

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

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

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

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

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312

H312

H312

H312

H312

H312

H312H312 Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.

Schadelijk bij contact met de huid.Schadelijk bij contact met de huid.

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.
H332

H332

H332

H332

H332

H332

H332H332 Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing.Schadelijk 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.

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

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H312Acute Tox. 4, H312 ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 4
Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H332Acute Tox. 4, H332 ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4

ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4ACUTE TOXICITEIT (inademing) - 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
Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

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

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226Flam. Liq. 3, H226 ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3
Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315

Skin Irrit. 2, H315Skin Irrit. 2, H315 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2
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