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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : 2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML)
UFI : WENV-COQK-NOOD-Y55G
Productcode : 7007/30 A

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum
Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 
om professionele 
hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 H332 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1 H334 
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07 GHS08
Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Pro Part International 
Molenakker 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden.
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P232 - Tegen vocht beschermen.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval 
in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra zinnen : Veroorzaakt irritatie van de ogen (H320).
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. (P285).

2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-
4,4'-diisocyanaat

(CAS-Nr) 101-68-8
(EG-Nr) 202-966-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9

< 60 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

methyleendifenyldiisocyanaat (CAS-Nr) 26447-40-5
(EG-Nr) 247-714-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9

< 10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Specifieke concentratiegrenzen:

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-
4,4'-diisocyanaat

(CAS-Nr) 101-68-8
(EG-Nr) 202-966-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319
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methyleendifenyldiisocyanaat (CAS-Nr) 26447-40-5
(EG-Nr) 247-714-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Indien de ademhaling moeizaam is, 
zuurstof toedienen. Bij een ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing toepassen. 
Onmiddellijk een arts raadplegen. Kan irritatie of astma-achtige symptomen veroorzaken. 
Symptomen kunnen zich pas na enige tijd openbaren.

EHBO na contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Losse deeltjes van de huid afvegen. Wassen met 
water en zeep. (warm water is aanbevolen mits direct beschikbaar).

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden 
moeten worden (ten minste 15 minuten). Een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Niets te drinken geven. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. koolstofdioxide. Voor een grote brand: 
alcoholbestendig schuim. verdiend de voorkeur. Synthetische schuimen voor algemeen 
gebruik (inclusief AFFF) of eiwitschuimen kunnen functioneren, maar veel minder effectief. 
Water wordt niet aanbevolen, maar kan in zeer grote hoeveelheden worden aangebracht 
als een fijne spray wanneer andere blusmiddelen niet beschikbaar zijn.

Ongeschikte blusmiddelen : Water wordt niet aanbevolen, maar kan in zeer grote hoeveelheden worder toegepast als 
een fijne nevel wanneer andere blusmiddelen niet beschikbaar zijn.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Volledige bescherming. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig 
beschermende kleding. Betreed een besloten ruimte niet zonder volledige bunkeruitrusting, 
inclusief een door NIOSH goedgekeurd onafhankelijk ademhalingsapparaat met positieve 
druk.

Overige informatie : Bij brand kunnen irriterende en giftige gassen ontstaan door thermische ontleding of 
verbranding. De reactie kan er voor zorgen dat er warmte en/of  gassen vrijkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Verwijder alle ontstekingsbronnen. Verontreinigde omgeving ventileren.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Maatregelen tegen stof : Dijk het gemorste materiaal in en hou indien mogelijk verdere verspilling onder controle.
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6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Dek de gemorste hoeveelheid af met klei, zand, zaagsel, vermiculiet, vollersaarde of ander 
geschikt absorptiemiddel.

Reinigingsmethodes : Morsstof indammen. Het geabsorbeerde product in afsluitbare vaten scheppen. Gemorste 
vloeistof voorzichtig neutraliseren met: een mengsel van: water (80%) met niet-ionische 
oppervlakteactieve stof Tergitol TMN-10 (20%) of water (90%), geconcentreerde ammonia 
(3-8%) en detergenten (2%). Voeg tijdens het mengen ongeveer 10 delen neutralisator per 
deel isocyanaat toe. Laat 48 uur onbedekt staan om koolstofdioxide te laten ontsnappen. 
Als ammoniak wordt gebruikt, gebruik dan goede ventilatie om blootstelling aan damp te 
voorkomen. Grote hoeveelheden kunnen in gesloten, maar niet in afgesloten containers 
worden gepompt. . In geschikte en gesloten containers verzamelen voor afvalverwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor de afvalverwerking van productresten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: De omgang met de stof moet gebeuren in goede industrieële hygiene en veiligheids 
procedures. Deze procedures voorkomen onnodige blootstelling en contact met huid, ogen 
en kleding. Zorg voor een geschikte ventilatie. Opleiding en training van werknemers in het 
veilig gebruik en hanteren van dit materiaal zijn vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Beschermen tegen bevriezing.
Opslagvoorwaarden : Binnenshuis opslaan op een droge plaats verwijderd van warmte, tussen de 65°F tot 85°F. 

De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Voorkom dat het product wordt 
blootgesteld aan luchtvochtigheid en zorg ervoor dat er altijd een stikstofatmosfeer in de 
containers blijft.

Onverenigbare materialen : Product niet opslaan met vervuild water om een mogelijk gevaarlijke reactie te voorkomen. . 
Voor meer informatie, zie paragraaf 10: "Stabiliteit en Reactiviteit".

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstelling en biologische grenswaarden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Luchtverontreinigingen gevormd
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. De persoonlijke beschermingsuitrusting moet worden gekozen conform de CEN-normering en in 
overleg met de leverancier van de beschermingsuitrusting. Meet de concentraties regelmatig en bij iedere verandering die optreedt in 
omstandigheden, die gevolgen kunnen hebben voor de blootstelling van de werknemers. Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende 
controlevoorschriften met betrekking tot luchtverontreiniging.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril. Chemische stofbril. Spatbril

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding

Bescherming van de handen:

handschoenen van polyvinylalcohol of nitril-butylrubber. Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Echter, 
houdt er rekening mee dat polyvinylalcohol degradeert met water

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellings grenzen is. Indien dit product ergens anders dan in een gesloten systeem wordt 
gehanteerd, wordt een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchttoevoer en overdruk aanbevolen. Voorkom inademing van dampen welke 
geproduceerd kunnen worden onder sommige omstandigheden zoals verwarming van het product. Adem geen aërosols en nevels in. Gebruik een 
goedgekeurd ademhalingsbescherming apparatuur wanneer blootstelling in de lucht buitensporig is. Gevarenbeheersing door damp of spuitnevel 
wordt idealiter uitgevoerd door het gebruik van technische controles. MDI-niveaus moeten worden gecontroleerd.

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : lichtbruin.
Geur : muffe geur.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : 207,78 °C @5 mm Hg for MDI
Vlampunt : > 400°F (PMCC)
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
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Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : < 10 - 5 mm Hg @ 77 °F
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid verzadigd damp-/luchtmengsel : 8.5 (MDI)  (Air = 1)
Dichtheid : Pond per gallon: 11.0 Pond
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet vastgesteld
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet vastgesteld

9.2. Overige informatie

Opmerking : deze fysieke gegevens zijn typische waarden op basis van getest materiaal, maar kunnen 
van monster tot monster verschillen. Typische waarden mogen niet worden opgevat als een 
garantieanalyse van een specifieke partij of als specificaties voor het product.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. Product is erg instabiel als het samenkomt met water.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd vocht en temperatuur boven de 90°F en onder de 64°F. Product kan ontleden bij stijgende temperaturen. . Contact met water vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd contact met metalen zoals aluminium, messing, koper, gegalvaniseerde metalen en zink. Contact met water kan kooldioxide produceren. 
Gasproductie kan zorgen voor een stijgende druk in een gesloten systeem. Vermijd contact met zuren, alcohol, amines, ammoniak, basen, 
metaalverbindingen, vochtige lucht, sterke oxidatiemiddelen en water. Vermijd onbedoeld contact met polyolen. Polymerisatie kan optreden, die kan 
worden gekatalyseerd door sterke basen en water.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij warmte en vuur bestaat de kans op vorming van koolstofdioxide, koolmonoxide, aldehyden, zuren en andere organische stoffen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Schadelijk bij inademing.

2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML) 
LD50 oraal rat > 15,8 mg/kg

LD50 dermaal konijn 5,01 – 7,94 mg/kg
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Aanvullende informatie De LC50 van 4 uur voor polymeer MDI bij ratten varieert van 370 tot 490 mg / m3. De 
LC50 voor monomeer MDI werd geschat op 172 tot 187 mg / m3

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen : Positief (Salmonella micro enkele test met metabolische activering; celtransformatietest). 

Evenals negatieve (muizenlymfoomspecifieke locusmutatietest met of zonder metabolische 
activering) werden "in vitro" resultaten waargenomen. MDI was echter negatief in een "in 
vivo" -test (micronucleus bij muizen).

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, 
nationale en/of internationale regelgeving. De aanbevolen verwijderingsmethode voor dit 
product is verbranding. De verpakking blijft gevaarlijk als het leeg is. Blijf alle 
veiligheidsvoorschiften volgen. Lege verpakkingen kunnen productresten bevatten. . Verhit 
of snij geen lege containers met een elektrische of gastoorts.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : PRODUCT RQ, Lb. 25000 pond, PG III, Beschermen tegen bevriezing, Bewaren bij 65-85 
°F

Wegtransport
Niet van toepassing
Transport op open zee
Niet van toepassing
Luchttransport
Niet van toepassing
Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
Spoorwegvervoer
Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


