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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.

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de Bescherming van de 

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegenademhalingswegen

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van Beheersing van 

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstellingmilieublootstelling

:

:

:

:

:

:

:: 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 
milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

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

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbeschermingOverige huidbescherming Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 
moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 
risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

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

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestandFysische toestand

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespuntSmelt-/vriespunt

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktrajectBeginkookpunt en kooktraject

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.Vloeistof.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Geparfumeerd

Geparfumeerd

Geparfumeerd

Geparfumeerd

Geparfumeerd

Geparfumeerd

GeparfumeerdGeparfumeerdGeur

Geur

Geur

Geur

Geur

Geur

GeurGeur

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.pH, ca.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.

Kleurloos. Helder.Kleurloos. Helder.Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

KleurKleur

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

VerdampingssnelheidVerdampingssnelheid Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

VlampuntVlampunt 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.

11

11

11

11

11

11

1111

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste Bovenste/onderste 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of ontvlambaarheids- of 

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

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

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

VoorkomenVoorkomen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

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

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

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

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

DampspanningDampspanning

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.Relatieve dichtheid, ca.

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

DampdichtheidDampdichtheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

OplosbaarheidOplosbaarheid

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.011.01

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.

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

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

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

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

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

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

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

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

ZelfontbrandingstemperatuurZelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

ViscositeitViscositeit Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/wateroctanol/water

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of ontvlambaarheids- of 
explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaardenexplosiegrenswaarden

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

OntploffingseigenschappenOntploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappenOxiderende eigenschappen :

:

:

:

:

:

::

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

OntledingstemperatuurOntledingstemperatuur :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

BepalingBepaling Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverdProduct zoals geleverd

9.3 g/l

9.3 g/l

9.3 g/l

9.3 g/l

9.3 g/l

9.3 g/l

9.3 g/l9.3 g/l

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)

0.92 % (gewicht/gewicht)0.92 % (gewicht/gewicht)

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoudVOS inhoud

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluitingZonder volume uitsluiting

Datum van uitgave/Revisie datum : 6/117/8/2016 10/1/2015Datum vorige uitgave : Versie : 1

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar PureVlekkenverwijderaar Pure

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

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 10.6 Gevaarlijke 
ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproductenontledingsproducten

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 10.4 Te vermijden 
omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandighedenomstandigheden
Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 
gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.
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Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

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

10.2 Chemische stabiliteit
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10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit10.2 Chemische stabiliteit

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.
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Geen specifieke gegevens.
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:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:
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10.5 Chemisch op elkaar 
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10.5 Chemisch op elkaar 10.5 Chemisch op elkaar 

inwerkende materialen

inwerkende materialen
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inwerkende materialen
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reacties

reacties
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reacties

reacties

reacties
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:

:

:

:

:

:

:: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 
gevaarlijke reacties optreden.
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10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit
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10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit10.1 Reactiviteit :

:

:

:

:

:

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

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

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

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

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
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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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11.1 Informatie over toxicologische effecten
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Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit

Schattingen van acute toxiciteit
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Route
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Route

Route
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ATE (schatting van acute toxixiteit)-

ATE (schatting van acute toxixiteit)-
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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.
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:
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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:
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.
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:

:
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:
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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:

:

:
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:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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:

:
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:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.
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Gevaar bij inademing
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Gevaar bij inademingGevaar bij inademing
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Informatie over 

Informatie over 

Informatie over 
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waarschijnlijke 
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:

:

:

:

:
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Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

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

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
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Huidcontact

Huidcontact

Huidcontact
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:

:

:
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Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

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

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.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.
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:: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
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:: Niet van toepassing.
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voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelen

voorzorgsmaatregelenvoorzorgsmaatregelen
:

:

:

:

:

:

::

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 

Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 
mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.

mogelijk is.mogelijk is.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 
kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 

kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 
afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.

afvoerleidingen en riool.afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

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

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

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.

-

-

-

-

-

-

--

Datum van uitgave/Revisie datum : 9/117/8/2016 10/1/2015Datum vorige uitgave : Versie : 1

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar Pure

Vlekkenverwijderaar PureVlekkenverwijderaar Pure

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

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,

:

:

:

:

:

:

::

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.
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Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgevingNationale regelgeving

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 4

1 Aanhangsel 41 Aanhangsel 4Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor waterRisikoklasse voor water :

:

:

:

:

:

::

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en productenmengsels en producten

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

NederlandNederland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

DuitslandDuitsland

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water Emissiebeleid water 
(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)(ABM)
:

:

:

:

:

:

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

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

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

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling

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.

:

:

:

:

:

:

::

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

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

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering BIJLAGE VIIA - Etikettering 

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehaltenvan gehalten

:

:

:

:

:

:

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