
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
2-ethylhexanol; di(2-ethylhexyl) sulfosuccinaat, natriumzout; piperonylbutoxide

GEVARENAANDUIDINGEN
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

VOORZORGSMAATREGELEN
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-

bescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304 + P312 NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder 

afval.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 

milieu te voorkomen 

Alle door ons geleverde producten zijn van hoge kwaliteit; elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd. 
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt 
is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport, het gebruik ervan of de weeromstandigheden 
voor, gedurende of na de toepassing de prestaties van het product kunnen beïnvloeden en aan onze controle ontsnappen, wijzen 
wij en onze verdelers elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de 
bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand.
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