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

UV repair resin, extra-low viscosity

1.1. Productidentificatie

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig 

Résine de réparation UV, très liquide

Resina de reparación UV, baja viscosidad

Andere handelsnaam

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Er is geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PMA/TOOLS AGFirma:

Siemensring 42Weg:

D-47877 WillichPlaats:

Telefoon: +49 2154 922230 Telefax: +49 2154 922255

info@pma-tools.deE-mail:

Contactperson: Michael Münter

msds@pma-tools.de  -  NIET gebruiken voor het aanvrag en van 

veiligheidsinformatiebladen.

E-mail:

www.pma-tools.deInternet:

LaboratoriumBereik:

Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:

+49 2154 922230 (Maandag - Vrijdag 8.00h - 17.00h)
1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaren categorieën:

Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Sens. huid 1

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3

Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 3

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

2-hydroxyethylmethacrylaat

Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylate

acrylzuur

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
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H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.

Voorzorgsmaatregelen

Verdere aanwijzingen

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van richtlijn 1999/45/EG. De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in 

de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Er is geen informatie beschikbaar.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Klebstoff
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

868-77-9 2-hydroxyethylmethacrylaat 35 - < 40 %

212-782-2 607-124-00-X

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H315 H317

5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylate 20 - < 25 %

227-561-6

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H335 H411

79-10-7 acrylzuur 1 - < 5 %

201-177-9 607-061-00-8

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1; H226 H332 H312 H302 

H314 H400

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Algemeen advies

Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Bij inademing

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts 

consulteren.

Bij aanraking met de ogen

GEEN braken opwekken. Mond grondig met water spoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken 

(verdunningseffect). In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Symptomatische behandeling.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
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Schuim. Kooldioxide (CO2). Bluspoeder. Watersproeistraal

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

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

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2)

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Ademhalingsapparatuur met perslucht en 

beschermingskleding dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen. 

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het 

gevarengebied watersproeistraal inzetten.

Bijkomend advies

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

Voor voldoende ventilatie zorgen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Gas/damp/spuitnevel niet inademen. 

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. 

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Verontreinigde 

oppervlakken grondig reinigen. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig 

reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

Zie rubriek 8.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8. 

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

Advies voor veilig hanteren

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Bijkomend advies

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

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking droog houden.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Niet samen opslaan met: P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen. Ontplofbare stoffen. radioactieve stoffen. 

Infectueuze stoffen. Eetwaren en diervoeder. Peroxyde

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

beschermen tegen: Licht. UV-instraling/zonlicht. Hitte. Koude-inwerking. Vochtigheid
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
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Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur0,052-Hydroxyethylmethacrylaat868-77-9 0,24 Privaat

TGG 15 min.- - Privaat

TGG 8 uur2Acrylzuur79-10-7 5,9 Privaat

TGG 15 min.- - Privaat

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet 

mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Passende technische maatregelen

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor 

werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 

gebruiken. Gedragen kleding mag niet buiten de werkplek gedragen worden. Straatkleding dient apart van de werkkleding 

te worden opgeslagen.

Hygiënische maatregelen

Geschikte oogbescherming: korfbril. DIN EN 166

Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag geschikte handschoenen. DIN EN 374 

Geschikt materiaal: Butylrubber (0,5 mm) (< 120 min.)

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen 

en goed geventileerd bewaren. voor de omgang met het product een huidbeschermingscrème opbrengen.

Bescherming van de handen

Beschermingskleding.

Bescherming van de huid

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding. ontstaan/vorming van aërosol. 

Nevelproductie/-vorming 

Geschikte ademhalingsapparatuur: gasfilterapparaat (EN 141). Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) 

met filter: A / P2-3

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen 

(gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie 

een isoleerapparaat gebruiken! De beperking van de draagtijd conform GefStoffV in combinatie met de regels voor het 

gebruik van adembeschermingsapparaten (BGR 190) dienen in acht te worden genomen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Beheersing van milieublootstelling

kleurloos

VloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

karakteristiekGeur:

Methode

pH: n.a.

Toestandsveranderingen

niet bepaaldSmeltpunt:

niet bepaaldBeginkookpunt en kooktraject:

niet bepaaldVlampunt:

Ontvlambaarheid

niet bepaaldvast:

niet bepaaldgas:
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nicht bestimmt

Ontploffingseigenschappen

niet bepaaldOnderste ontploffingsgrens:

niet bepaaldBovenste ontploffingsgrens:

niet bepaaldOntstekingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet bepaaldvast:

niet bepaaldgas:

Ontledingstemperatuur: niet bepaald

nicht bestimmt

Oxiderende eigenschappen

niet bepaaldDampspanning:

niet bepaaldDichtheid (bij 20 °C):

Wateroplosbaarheid: practisch onoplosbaar

nicht bestimmt

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet bepaaldVerdelingscoëfficiënt:

Viscositeit / dynamisch: 20 mPa·s

Dampdichtheid: niet bepaald

Verdampingssnelheid: niet bepaald

9.2. Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Waarschuwing: Hydrolyse -> Vorming van:  Methanol 

Gevaarlijke polymerisatie: Tegen zonlicht beschermen. Kan exotherm polymeriseren in geval van verhitting, blootstelling 

aan licht en lucht of door toevoeging van vrije radicale initiatoren.

10.2. Chemische stabiliteit

De stof is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

beschermen tegen: Licht. UV-instraling/zonlicht. hitte. (> 60 °C). Koude-inwerking. Vochtigheid

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden materialen: Oxiderend middel, sterk. alkaliën. Aminen
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2)
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er is geen informatie beschikbaar.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

2-hydroxyethylmethacrylaat868-77-9

RatLD50 5050 

mg/kg

oraal

Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylate5888-33-5

RatLD50 4890 

mg/kg

oraal Gestis

LD50 5000 

mg/kg

Konijndermaal Gestis

acrylzuur79-10-7

RatLD50 > 192 

mg/kg

oraal

LD50 > 290 

mg/kg

Konijndermaal

LC50 3,6 mg/linhalatief (4 h) damp Rat

inhalatief aërosol ATE 1,5 mg/l

Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheidseffecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (2-hydroxyethylmethacrylaat)

sensibiliserend 

Personen die last hebben van een gevoelige huid, astma, allergieën, chronische of herhaaldelijke 

ademhalingsaandoeningen, mogen niet ingezet worden bij verwerkingen waarbij deze toebereiding gebruikt wordt.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen experimentele aanwijzingen op in vitro-mutageniteit beschikbaar. 

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylate; acrylzuur)

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acrylzuur: 

NOAEL(C):  40 mg/kg (90 d) Rat. Subchronische orale toxiciteit 

LOAEL(C): 0,015 mg/ L (90 d) Rat. subchronische inhalatieve toxiciteit 

2-Hydroxyethylmethacrylat: NOAEL(C): 30 mg/ kg (90 d, Rat) 

Subchronische orale toxiciteit

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Er is geen informatie beschikbaar.

Specifieke werking in de dierproef

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

2-hydroxyethylmethacrylaat868-77-9

96 hLC50 227 mg/l Pimephales promelasAcute toxiciteit voor vissen

acrylzuur79-10-7

96 hLC50 27 mg/l Onchorhynchus mykissAcute toxiciteit voor vissen

Acute crustaceatoxiteit 48 hEC50 95 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.
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Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

868-77-9 0,472-hydroxyethylmethacrylaat

79-10-7 0,35acrylzuur

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.
Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Niet vervuilde en volledig lege 

verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK 

EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval 

van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK 

EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval 

van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

080409

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE 

KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk 

verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk 

afval

150110

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: Niet beperkt

Niet beperkt14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de modelreglementen 

van de VN:

Niet beperkt14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet beperkt14.4. Verpakkingsgroep:

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: Niet beperkt

Niet beperkt14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de modelreglementen 

van de VN:

Niet beperkt14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: Niet beperkt

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: Niet beperkt

Niet beperkt14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de modelreglementen 

van de VN:

Niet beperkt14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet beperkt14.4. Verpakkingsgroep:
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Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: Niet beperkt

Niet beperkt14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de modelreglementen 

van de VN:

Niet beperkt14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet beperkt14.4. Verpakkingsgroep:

14.5. Milieugevaren

neeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

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

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

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

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3: 2-hydroxyethylmethacrylaat; acrylzuur

2010/75/EU (VOC): Er is geen informatie beschikbaar.

Informatie over nationale maatregelen

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het 

werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de 

Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht 

nemen. Werkrestricties voor vrouwen van vruchtbare leeftijd in acht nemen.

Beperking bij tewerkstelling:

2 - watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2,3,6,8,9,10,11,12,15,16.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in 

acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

Andere gegevens

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor 

veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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