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

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : MULTI GREASE (400g)
UFI : PET2-U033-J00S-2APU
Productcode : 1018
Producttype : Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Smeervet

1.2.2. Ontraden gebruik
Gebruiksbeperkingen : Geen ontraden gebruik geïdentificeerd

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 
over vergiftigingen: 
070 245 245 (gratis, 
24/7), 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]Mengsels/Stoffen: VIB EU > 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830, 2020/878 
(Bijlage II van REACH)

Niet ingedeeld

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

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH zinnen : EUH208 - Bevat thiadiazole derivaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Pro Part International 
Molenakker 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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Extra zinnen : Dit mengsel is niet gevaarlijk ingedeeld conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].
Het product dient te worden voorzien van een etiket.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Geen risico indien het product voor het beoogde doel wordt gebruikt. Als de regels die van 
toepassing zijn op de omgang met minirale olie en chemische produkten worden nageleefd, 
dan zijn er geen risico's bekend. . Laat het product niet ongecontroleerd wegstromen in het 
milieu.

Het mengsel bevat geen stoffen dien zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 
hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Geen gegevens beschikbaar

3.2. Mengsels

Opmerkingen : Smeervet : Verdikkers en bijvoegingen op basis van sterk geraffineerde minerale oliën

Opmerkingen : De hoog geraffineerde minerale olies en petroleumdestillaten in dit product bevatten 
overeenkomstig IP 346 een DMSO-extract van minder dan 3% (w/w) en zijn volgens Nota L, 
Bijlage VI van de verordening EU 1272/2008 niet als kankerverwekkend gerangschikt

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, 

een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Wassen met water en zeep.
EHBO na contact met de ogen : Grondig met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden.
EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Kan irritatie van de huid en ogen veroorzaken.

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

Roep medische hulp in indien verschijnselen/symptomen zich voordoen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : droog poeder. CO2-. Verneveld water. Voor een grote brand: alcoholbestendig schuim. 
water.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Gevaarlijke gassen. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan een gevaar voor de 
gezondheid opleveren.
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5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Verplaats, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid, de verpakkingen uit de 
vuurhaard.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
Overige informatie : Gooi brandresten en verontreinigd bluswater weg in overeenstemming met officiële 

voorschriften. Dam het bluswater in om later af te voeren. Laat bluswater niet wegstromen 
in het riool of waterlopen.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Geen aanvullende informatie.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Breng de relevante autoriteit op de hoogte in geval van blootstelling aan het grote publiek of het milieu. Stop lekken, 
indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid. Niet in riolering, oppervlakte- of bodemwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorste product opvegen of 
opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak.

Reinigingsmethodes : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Probeer de lekkage op een veilige 
manier te stoppen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

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

: Zorg voor voldoende ventilatie. Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- 
en veiligheidsregels. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Hanteer 
de regels die van toepassing zijn bij omgang van minerale oliën en chemische produkten.

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

Onverenigbare materialen : Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en oxidatiemiddelen.
Informatie betreffende gemengde opslag : Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Opslag en verwijdering 

van het afval dient conform de lokale voorschriften te geschieden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstelling en biologische grenswaarden

MULTI GREASE (400g) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Geen blootstellingslimieten vastgesteld voor dit mengsel

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Luchtverontreinigingen gevormd
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC
Aanvullende informatie : Op dit materiaal zijn geen blootstellingslimieten van toepassing

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. Ventilatie afstembaar op de omstandigheden. . Zorg voor een plaatselijke afvoer of algemene 
ventilatie van de ruimte, om blootstelling aan stof tot een minimum te beperken. Indien er geen blootstellingsgrenswaarden zijn vastgesteld, dient de 
concentratie in de lucht op een aanvaardbaar niveau gehouden te worden.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Bij het overschenken is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen (EN 166).

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:
Geen poetsdoeken in de broekzak meenemen die met het product doordrenkt zijn. . Draag geschikte beschermende kleding. Een goede 
persoonlijke hygiëne toepassen. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te dragen

Bescherming van de handen:
Beschermende handschoenen van nitrilrubber. Doorbraaktijd: >= 480 min. Dikte van het materiaal: >= 0,38 mm. Vermijd herhaald of langdurig 
contact met de huid. Raadpleeg de leverancier voor specifieke aanbevelingen. Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf. 
Veiligheidshandschoenen. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden. De doorbraaktijd 
van de handschoenen hangt af van het materiaal en de dikte en de temperatuur. Zorg ervoor dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet 
wordt overschreden. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te 
verlaten

Andere Huidbescherming
Materiaalkeuze beschermende kleding:
Zich ontdoen van verontreinigd schoeisel indien het niet kan worden gereinigd.

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Niet van toepassing: product kan in massieve vorm niet verspreid worden

8.2.2.4. Thermische gevaren

Bescherming tegen thermische gevaren:
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Overige informatie:
Direct na elke hantering van dit product en voor het verlaten van de werkplek handen wassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. De persoonlijke beschermingsuitrusting moet worden gekozen conform de CEN-normering en in overleg met de leverancier van de 
beschermingsuitrusting. Hanteer de regels die van toepassing zijn bij omgang van minerale oliën en chemische produkten.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vast
Kleur : Geel.
Voorkomen : Pasta.
Geur : Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing
Smeltpunt : Niet beschikbaar
Vriespunt : > 180 °C
Kookpunt : Niet relevant
Ontvlambaarheid : Niet relevant
Ontploffingseigenschappen : Niet relevant.
Oxiderende eigenschappen : Niet relevant.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet relevant
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet relevant
Vlampunt : Niet relevant
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet relevant
Ontledingstemperatuur : Niet relevant
pH : Niet van toepassing
pH-oplossing : Niet beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : niet oplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Niet van toepassing
Dampspanning : Niet van toepassing
Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar
Dichtheid : 0,95 g/cm³
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing
Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar
Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjes aggregatietoestand : Niet beschikbaar
Deeltjes agglomeratietoestand : Niet beschikbaar
Specifieke oppervlakte grootte deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjes stofvorming : Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Relatieve verdampingssnelheid (water=1) : Niet van toepassing
Overige eigenschappen : NLGI :2

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.
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10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij thermische ontbinding of verbranding kunnen koolstofoxiden en andere giftige gassen of dampen vrijkomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

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

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

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

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

MULTI GREASE (400g) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing.

12.3. Bioaccumulatie

MULTI GREASE (400g) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Niet van toepassing

Bioaccumulatie Niet van toepassing.

12.4. Mobiliteit in de bodem

MULTI GREASE (400g) 

Mobiliteit in de bodem Niet van toepassing.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

MULTI GREASE (400g) 

Resultaat van het onderzoek naar PBT-
eigenschappen

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

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 afvalwaterverwijdering : Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in 
overeenstemming met de lokale wetgeving.

Aanvullende informatie : Bij opslag van afgewerkte producten moet gelet worden op de categorieen voor afgewerkte 
olie en de mengvoorschriften.

EURAL-code : 12 01 12* - afgewerkte wassen en vetten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR

ADR

14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN -

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Geen gegevens beschikbaar

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Geen gegevens beschikbaar
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ADR

14.4. Verpakkingsgroep

Geen gegevens beschikbaar

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee

Niet gevaarlijke goederen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Niet ingedeeld als gevaarlijk in de zin van de vervoersvoorschriften

Wegtransport
Geen gegevens beschikbaar

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

IBC-code : Geen gegevens beschikbaar.

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

Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK) : Niet ingedeeld volgens Verordening inzake het beheer van systemen voor de behandeling 

van waterverontreinigende stoffen (AwSV)
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen

Wetgevingskader Toegevoegd

Producttype Toegevoegd

Vervangt versie van Gewijzigd

Opmerkingen (onder de samenstelling) Gewijzigd

Datum herziening Gewijzigd

Datum van uitgave Gewijzigd

5.2 Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

Gewijzigd
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Vermelding van wijzigingen

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen

6.1 Algemene maatregelen Toegevoegd

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13) Gewijzigd

7.2 Onverenigbare materialen Toegevoegd

8.1 Generieke OEL-gegevens (grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling)

Toegevoegd

8.2 Bescherming tegen thermische gevaren Toegevoegd

8.2 Overige informatie Gewijzigd

9.1 Dichtheid Gewijzigd

9.1 Vriespunt Gewijzigd

9.1 Vlampunt Gewijzigd

9.1 Kleur Gewijzigd

13.1 Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

Toegevoegd

14.6 Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport Toegevoegd

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Gewijzigd

16 Afkortingen en acroniemen Toegevoegd

16 Gegevensbronnen Gewijzigd

16 Overige informatie Gewijzigd

Afkortingen en acroniemen

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen

VIB Veiligheidsinformatieblad

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

Gegevensbronnen : 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. Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij 
beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele 
rechtsbetrekking. Indelingsprocedure: . Gezondheids- en milieugevaren: De methode voor 
indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule). 
Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van 
de geteste mengsels.
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Overige informatie : De gegevens zijn niet overdraagbaar naar andere producten. . Wanneer het product met 
andere materialen gemengd, gemixt of verwerkt wordt, of aan een bewerking wordt 
onderworpen, kunnen de gegevens in dit veiligheidsinfoblad niet naar het gefabriceerde 
nieuwe materiaal worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de van kracht zijnde lokale wetten 
en reglementen. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd 
verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter 
ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de 
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van 
het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten 
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele 
aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten 
uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de 
hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH

EUH208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

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.


