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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsels
Handelsnaam : Paracol PVC/PVCpot + applicator

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. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : + 32 70 245 245

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Antigifcentrum

c/o Hôpital Central de la Base -
Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen
over vergiftigingen: 070
245 245 (gratis, 24/24),
of indien onbereikbaar
tel. 02 264 96 30
(normaal tarief).

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]
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking H336

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

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

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS07

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : butanon
Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/… apparatuur gebruiken
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen

EUH zinnen : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de
indeling

: Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen.

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

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]

butanon, ethylmethylketon (CAS-Nr) 78-93-3
(EG-Nr) 201-159-0
(EU Identificatie-Nr) 606-002-00-3
(REACH-nr) 01-2119457290-43

60 - 78 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO na inademing : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met overvloedig water wassen. Indien de huidirritatie blijft

aanhouden, een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen : Indien de oogirritatie blijft aanhouden, een arts raadplegen. Met overvloedig water

wassen (gedurende minimaal 20 minuten), na verwijdering van zachte
contactlenzen en met de ogen wijd open. Vervolgens onmiddellijk een arts
raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Mond met water spoelen. Water laten drinken. Bij inslikken:
onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na inademing : Hoofdpijn. Misselijkheid. Braken. Kortademigheid. Hoesten. Verlies van bewustzijn.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Duizeligheid.
Symptomen/effecten na contact met de
huid

: Langdurig of herhaald contact kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Rode
huidskleur. Wordt door de huid geabsorbeerd.

Symptomen/effecten na contact met de
ogen

: Roodheid van het oogweefsel. Pijn.

Symptomen/effecten na opname door de
mond

: Buikpijn, misselijkheid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Droog chemisch product. Schuim. Verneveld water. Zand/aarde.
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Licht ontvlambaar.
Explosiegevaar : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval
van brand

: Kan ontvlambare gassen vrijgeven. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Op afstand blussen omwille van

ontploffingsgevaar. Overbodig personeel weg laten gaan.
Blusinstructies : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Aan hitte

blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. Wees uiterst
voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Laat bluswater niet
wegstromen in het riool of waterlopen.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.

Overige informatie : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Aard het systeem op de juiste wijze om het risico van elektrostatische ontladingen

te voorkomen. Geen perslucht gebruiken om de inhoud van opslagcontainers
(tanks)/vaten die dit product bevatten te roeren of over te hevelen. Niet
blootstellen aan open vuur. Blijf aan de kant waar de wind vandaan komt. De
dampen niet inademen. De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over
de grond verspreiden. Ontstekingsgevaar op afstand. Zorg voor een adequate
ventilatie.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Gebruik beschermende kleding. Zie Rubriek 8.
Noodprocedures : Contact met de huid en de ogen vermijden. Vermijd contact met de huid, ogen of

kleding. Verontreinigde omgeving ventileren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Draag geschikte

beschermende kleding en handschoenen. Draag een onafhankelijk
ademhalingsapparaat.

Noodprocedures : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Lozing stilleggen. De ruimte
ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open
water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst:

opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in
een afvalcontainer. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Vrijkomend
product in geschikte vaten opvangen/overpompen.

Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend
product. Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen
zoals klei of kiezelaarde. De restanten mogen met water worden weggespoeld.

Overige informatie : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open
water terechtkomt.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de
afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Gevaarlijk afval ten gevolge van gevaar voor explosie. Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of ademhalingsbescherming. Kan bij gebruik een ontvlambaar damp-
luchtmengsel vormen. Opslaan op een plek verwijderd van direct zonlicht en
andere warmtebronnen. Zorg voor een adequate ventilatie.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel

: Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Alleen buiten
of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen. Contact met de huid en de ogen vermijden. De dampen
niet inademen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over een
aanzienlijke afstand van de ontstekingsbron verspreiden, alvorens weer in de
richting van de ontstekingsbron te ontbranden. Vermijd contact met de huid, ogen
of kleding. Voorkom de opbouw van elektrostatische ladingen (bijvoorbeeld door
aarden). Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming
van dampen te vermijden. Geen open vuur, geen vonken en niet roken.

Hanteringstemperatuur : 8 - 30 °C
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en

andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten,
drinken, roken of het werk te verlaten. Draag geschikte beschermende kleding,
handschoenen en oog- of gelaatsbescherming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. Uitsluitend

vonkvrij gereedschap gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie.
Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking

bewaren. Op een droge plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Op een goed
geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet
roken.

Onverenigbare materialen : Bepaalde plasticsoorten.
Maximale opslagduur : 6 maanden
Opslagtemperatuur : 5 - 30 °C
Opslagplaats : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Tegen hitte en directe

zonnestralen beschermen.
Bijzondere voorschriften voor de
verpakking

: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen.

Verpakkingsmateriaal : Staal. Aluminium.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
EU Lokale naam Butanone
EU IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 300 ppm
België Lokale naam 2-Butanon
België Grenswaarde (mg/m³) 600 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 200 ppm
België Kortetijdswaarde (mg/m³) 900 mg/m³
België Kortetijdswaarde (ppm) 300 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 590 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 900 mg/m³
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Handschoenen. Veiligheidsbril.

Bescherming van de handen:

De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden. Gelieve de door de
fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof.
Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Herbruikbare
handschoenen

Butylrubber 6 (> 480 minuten) 0.7

Bescherming van de ogen:

Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril met zijbescherming EN 166

Huid en lichaam bescherming:

Verontreinigde kleding uittrekken

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Vloeibaar
Kleur : Kleurloos
Geur : ketonen
Kookpunt : 80 °C
Vlampunt : < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : 404 °C
Relatieve dichtheid : ca. 0,9
Viscositeit, dynamisch : 650 - 850 mPa.s Spindel 4 20 t/min bij 20 °C
Ontploffingseigenschappen : Explosian class IIa, T3. Het product is niet explosief. Dampen mengen zich

gemakkelijk met de lucht en vormen daarbij een explosief mengsel.
Explosiegrenzen : 1,8 - 11,5 vol %

9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : 71 - 75 %
Overige eigenschappen : Vluchtige componenten :



Paracol PVC/PVCpot + applicator
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830

6/03/2017 NL (Nederlands) 6/9

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Reageert met: zuur. Peroxiden. Sterk oxiderende stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofoxiden (CO, CO2).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Paracol PVC/PVCpot + applicator
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg
LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 20 mg/l
butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
LD50 oraal rat 2737 mg/kg (OECD 423 methode)
LD50 oraal 3300 mg/kg
LD50 dermaal rat > 5000 mg/kg (OECD 402 methode)
LD50 dermaal konijn 6480 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 8h 23500 mg/m³
LC50 inhalatie rat (ppm) 11300 dpm/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Voorkom bodem- en waterverontreiniging.

Paracol PVC/PVCpot + applicator
LC50 vissen 1 > 100 mg/l
butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
LC50 vissen 1 3220 mg/l Dikkopelrits
LC50 vissen 2 1690 mg/l lepomis macrochirus (zonnebaars)
LC50 andere waterorganismen 1 8890 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
EC50 Daphnia 1 308 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
EC50 andere waterorganismen 2 <1h 0,333 mg/l Photobacterium Phosphoreum
EC50 72h algae  1 1972 mg/l (OECD 201 methode)
ErC50 (algen) 96h ≥ 500 mg/l Skeletonema costatum
TLM vissen 1 <= 5600 mg/l Gambusia affinis (Muskietvis)
TLM vissen 2 96h 1690 mg/l lepomis macrochirus (zonnebaars)
TLM andere waterorganismen 2 96h > 1000 mg/l
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Toxiciteitsdrempel andere
waterorganismen 1

96h 3200 mg/l Gambusia affinis (Mosquito fish)

Toxiciteitsdrempel andere
waterorganismen 2

16h 1150 mg/l Pseudomonas putida

Toxiciteitsdrempel algen 1 168h 110 mg/l Microcystis Aeruginosa
Toxiciteitsdrempel algen 2 192h 4300 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 1,92 g O₂/g stof
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 2,31 g O₂/g stof
ThZV 2,44 g O₂/g stof
BZV (% van ThOD) 79 % ThOD

12.3. Bioaccumulatie

butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
Log Pow 0,26 - 0,69
Bioaccumulatie niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
Oppervlaktespanning 0,024 N/m bij 20 °C
Ecologie - bodem Geen gegevens beschikbaar over biologische afbreekbaarheid in de bodem.

Literatuur vermeldt: niet giftig voor planten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Paracol PVC/PVCpot + applicator
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen. Naar een erkende afvalverwerker afvoeren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR

ADR
14.1. VN-nummer
1133
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
LIJMEN
Omschrijving vervoerdocument
UN 1133 LIJMEN, 3, II, (D/E)

14.3. Transportgevarenklasse(n)
3

14.4. Verpakkingsgroep
II
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR) : F1
Bijzondere bepaling (ADR) : 640D
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften
(ADR)

: PP1

Bijzondere voorschriften voor
gezamenlijke verpakking (ADR)

: MP19

Instructies voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks
en bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP8

Tankcode (ADR) : LGBF
Voertuig voor vervoer van tanks : FL
Transportcategorie (ADR) : 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer -
Behandeling (ADR)

: S2, S20

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33
Oranje identificatiebord :

Code tunnelbeperking (ADR) : D/E

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

VOC-gehalte : 71 - 75 %

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

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
Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
butanon, ethylmethylketon
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RUBRIEK 16: Overige informatie

Gegevensbronnen : Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben
tot doel het product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en
veiligheid te beschrijven. Ze mogen evenwel niet als garantie voor specifieke
producteigenschapp.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

MSDS Reach Annex II DL-Chem

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.


