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1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/
ONDERNEMINGONDERNEMINGONDERNEMING
Toepassing :
Grondering.
Naam, volledig adres en telefoonnummer van de leverancier:

| Naam van de leverancier : RELIUS-COATINGS GmbH & Co. KG
Adres : Donnerschweer Straße 372

: D-26123 Oldenburg
Telefoonnummer : +49(0)441/3402-0
Telefaxnummer : +49(0)441/3402350
Contactpunt : Arbeitssicherheit
Telefoonnummer : +49(0)441/3402-241
Telefoonnummer voor noodgevallen van de leverancier

| : +49(0)30 19240
E-Mail : relius.mail(at)degussa.com

_______________________________________________________________________

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordingen volgens
Richtlijn 67/548/EEG

Naam
| EG-No. | CAS-No. | Conc.bereik (%)|Symbool R-zinnen
| _________|___________|________________|____________________________

ethylbenzeen
| 202-849-4| 100-41-4| 1,01 - 2,50 |Xn 20
| | | - |F 11
| tolueen
| 203-625-9| 108-88-3| 0,51 - 1,00 |Xn 48 20 63 65 67
| | | - |F 11 38
| xyleen
| 215-535-7| 1330-20-7| 2,51 - 10,00 |Xn 10 20 21 38
| cumeen
| 202-704-5| 98-82-8| 0,51 - 1,00 |N 51 53
| | | - |Xn 10 37 65

mesityleen
| 203-604-4| 108-67-8| 1,01 - 2,50 |Xi 10 37
| | | - |N 51 53
| 1,2,4-trimethylbenzeen
| 202-436-9| 95-63-6| 2,51 - 10,00 |Xn 10 20 36 37 38
| | | - |N 51 53
| solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch
| 265-199-0| 64742-95-6| 2,51 - 10,00 |Xn 37 65 66 67
| | | - |N 51 53 10
| 2-butanonoxim
| 202-496-6| 96-29-7| 0,51 - 1,00 |Xn 21 40 41 43
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
| 265-151-9| 64742-49-0| 2,51 - 10,00 |Xn 10 65 66 67
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2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -

| Trizinkbis(orthophosphat)
| 231-944-3| 7779-90-0| 0,51 - 1,00 |N 50 53
| _________|___________|________________|____________________________

| (Zie sectie 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen)
_______________________________________________________________________

3. RISICO'S3. RISICO'S3. RISICO'S

Ontvlambaar.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.

_______________________________________________________________________

4. EERSTEHULP MAATREGELEN4. EERSTEHULP MAATREGELEN4. EERSTEHULP MAATREGELEN

Algemeen :Algemeen :Algemeen :
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.
Inademing :Inademing :Inademing :
De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen
vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige
ademhaling toepassen. Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloos-
heid de patiënt in stabiele zijligging leggen en arts raadplegen.
Contact met de ogen :Contact met de ogen :Contact met de ogen :
Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend
water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.
Contact met de huid :Contact met de huid :Contact met de huid :
Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water
en zeep. Zonodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel
toepassen. G E E N oplosmiddelen of thinners gebruiken.
Opname door de mond :Opname door de mond :Opname door de mond :
Bij inslikken van het produkt onmiddellijk een arts raadplegen.
Patiënt laten rusten. G E E N braken opwekken.

_______________________________________________________________________

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELN5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELN5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELN

Blusmiddelen :Blusmiddelen :Blusmiddelen :
Aanbevolen : schuim, CO2, poederblussers.
Niet gebruiken : waterstraal. Niet met water blussen.
Aanbevelingen : Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook.

Blootstelling aan de afbraakprodukten kan een
gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende
ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.
De containers die aan het vuur hebben blootgestaan
met water afkoelen. Zorg ervoor dat het
blusmateriaal niet in het riool of oppervlakte
water terechtkomt.

_______________________________________________________________________

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT

Schakel alle mogelijke ontstekingspunten uit en ventileer de
ruimte. Adem de dampen niet in. Volg de beschermende maatregelen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUKT
- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -

zoals beschreven onder de secties 7 en 8. Scherm het gemorste
materiaal af, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen,
zoals zand, vermiculiet, diatomeeënaard. Het gemenste product/
lekkende container opscheppen en/of overbrengen in een container,
zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt
(zie sectie 13). Voorkom dat het in de riolering of waterleiding
terechtkomt.
Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik
van oplosmiddelen. Indien het produkt open oppervlaktewater,
rivieren of de riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan
op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk
geldende regels.

_______________________________________________________________________

7. HANTERING EN OPSLAG7. HANTERING EN OPSLAG7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering :Hantering :Hantering :
De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond
verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel
vormen. Vermijd de creatie van ontvlambare of explosieve
concentraties van dampen in de lucht en om hogere concentraties te
vermijden dan zijn toegestaan.
Het produkt mag alleen worden gebruikt in ruimtes met beschermde
verlichting en andere ontstekingsbronnen. Elektrische apparatuur
moet tot de juiste standaard zijn beveiligd.
Het produkt kan electrostatisch worden opgeladen : maak daarom
altijd gebruik van aardleidingen wanneer het van een container
naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel
dienen van geleidende aard te zijn.
Houd de container goed gesloten.
Bescherm het produkt tegen hitte, vonken en open vuur.
Gereedschappen die vonken kunnen verspreiden, mogen niet gebruikt
worden.
Vermijd contact met ogen en huid. Adem de damp en de spray niet in.
Roken, eten en drinken in de ruimten waar het produkt wordt
gebruikt, moet worden verboden.
Zie sectie 8 voor persoonlijke bescherming.
Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen
drukvat. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde
materiaal als de originele container. Houdt u aan de veiligheids-
en gezondheidsvoorschriften op het werk.

| Indien werknemers - ook als ze niet zelf bezig zijn met de
| verwerking van het product - zich in een spuitcabine bevinden,
| dient ventilatie aanwezig te zijn voor eventuele spuitdeeltjes en
| oplosmiddeldampen. In deze omstandigheden dienen zij een verse-
| lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de
| concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde.
| Opslag :| Opslag :| Opslag :
| Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetten en
| regelementen.
| Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het produkt op bij
| een temperatuur tussen de 5 en 30 °C in een droge,
| goed geventileerde ruimte, niet in de buurt van warmtebronnen en
| direkt zonlicht.
| Vermijd contact met ontstekingsbronnen. Vermijd ieder contact met
| oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
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7. HANTERING EN OPSLAG7. HANTERING EN OPSLAG7. HANTERING EN OPSLAG
- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -

| Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn
| geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te
| worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.
_______________________________________________________________________

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE
BESCHERMINGBESCHERMINGBESCHERMING

Technische veiligheidsmaatregelen :Technische veiligheidsmaatregelen :Technische veiligheidsmaatregelen :
Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden
bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer
en een goede algemene afzuigcapaciteit. Indien deze niet voldoende
zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen
onder OEL te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te
worden gedragen.

Blootstellingslimieten :Blootstellingslimieten :Blootstellingslimieten :
De volgende MAC-waarden zijn van toepassing :

Naam
CAS-Nummer soort waarde eenheid

ethylbenzeen
| 100-41-4 MAK-Angaben 100,000 ppm

100-41-4 BAT-Angaben 1,000 mg/l B b
800,000 mg/g U b

| 100-41-4 EG Kurzzeitw 200,000 ppm
| 100-41-4 EG-Angaben 100,000 ppm
| tolueen
| 108-88-3 MAK-Angaben 50,000 ppm
| 108-88-3 BAT-Angaben 1,000 mg/l B b
| 3,000 mg/l U c,b
| xyleen
| 1330-20-7 MAK-Angaben 100,000 ppm
| 1330-20-7 BAT-Angaben 1,500 mg/l B b
| 2,000 g/l U b
| 1330-20-7 EG Kurzzeitw 100,000 ppm
| 1330-20-7 EG-Angaben 50,000 ppm
| cumeen
| 98-82-8 MAK-Angaben 50,000 ppm
| 98-82-8 BAT-Angaben 50,000 mg/g U b
| 2,000 mg/l B b
| 98-82-8 EG Kurzzeitw 50,000 ppm
| 98-82-8 EG-Angaben 20,000 ppm
| mesityleen
| 108-67-8 MAK-Angaben 20,000 ppm
| 108-67-8 EG-Angaben 20,000 ppm
| 1,2,4-trimethylbenzeen
| 95-63-6 MAK-Angaben 20,000 ppm
| 95-63-6 EG-Angaben 20,000 ppm
| solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch
| 64742-95-6 MAK-Angaben 20,000 ppm
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
| 64742-49-0 MAK-Angaben 200,000 ppm

| Bron : De aangegeven waarden zijn uit de geldende lijsten ontleend
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE
BESCHERMING - Wordt vervolgd -BESCHERMING - Wordt vervolgd -BESCHERMING - Wordt vervolgd -

| (b.v. TRGS 900 voor de Bondsrepubliek Duitsland).

| Persoonlijke bescherming :| Persoonlijke bescherming :| Persoonlijke bescherming :
| Bescherming van de ademhalingswegen :| Bescherming van de ademhalingswegen :| Bescherming van de ademhalingswegen :
| Ligt de concentratie boven de luchtgrenswaarden, dan moet
| een voor deze toepassing geschikt adembeschermingsapparaat
| gedragen worden.
| Bij intensief resp. langere blootstelling een van de
| omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
| Bij kort of geringe belasting een ademfilter toestel
| aanbevolen:
| Filter A (bruin)
| Tegen organische gassen en dampen met kookpunt boven de 65°C
| Bij vorming van aërosolen een extra stoffilter gebruiken.
| Bescherming van de handen :| Bescherming van de handen :| Bescherming van de handen :
| Geschikt is een volgens EN 374 beproefde Chemicaliën-
| handschoen.
| Voor kort contact (bijv. bescherming bij verspuiten),
| veiligheidshandschoenen van 4 H dragen.
| Materiaalsterkte: > 0,4 mm. Doordringingstijd: > 480 minuten.
| De veiligheidshandschoen moet te allen tijde op zijn
| arbeidslocatiespecifieke geschiktheid (bij. verdraagzaamheid,
| is het antistatisch, mechanische bestendigheid) getest
| worden.
| Aanwijzingen en informatie van de fabrikant van de
| veiligheidshandschoenen voor onderhoud, gebruik, opslag en
| wisselen te allen tijde opvolgen.
| De veiligheidshandschoenen moeten bij beschadiging of na de
| Eerste gebruiksverschijnselen direct worden gewisseld.
| Beschermende maatregelen voor de huid (crème) worden
| aanbevolen.
| Verontreinigde plekken op de huid direct wassen.

Het werk moet zo ingevuld worden dat men niet voortdurend
Handschoenen hoeft te dragen.
Bescherming van de ogen :Bescherming van de ogen :Bescherming van de ogen :
Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.
Bescherming van de huid :Bescherming van de huid :Bescherming van de huid :
Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk
materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na
contact moeten alle bevuilde lichaamsdelen gewassen worden.

_______________________________________________________________________

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm : vloeibaar
Kleur : wit

Methode
Vlampunt : 40,00 °C

| Viscositeit : bij 20 °C tixotroop"
Dichtheid : bij 20 °C 1,490 g/ml
Dampdichtheid : zwaarder dan lucht
Onderste explosiegrens : 0,60 Vol.%
Oplosbaarheid in water : niet mengbar
VOC : 29 % g/g
(vluchtige organische stoffen)

_______________________________________________________________________
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -

10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.
Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke
afbraakprodukten ontstaan, zoals koolmonoxyde en kooldioxyde, rook,
stikstofoxyden. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk
alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen
te gaan.

_______________________________________________________________________

11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het produkt zelf is geen informatie beschikbaar.
Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in
concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling,
kan de gezondheid schaden, bijvoorbeeld irritatie van slijmvliezen
en de ademhalingsorganen en het kan de nieren, de lever en het
centraal zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen omvatten onder
meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, dufheid en
in extreme gevallen bewusteloosheid.
Herhaalde of langdurige blootstelling aan het produkt kan
resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor
niet allergische contact dermatitis kan ontstaan en waardoor de
stof via de huid kan worden opgenomen.
Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en
onherstelbare schade aanrichten.

_______________________________________________________________________

12.ECOLOGISCHE INFORMATIE12.ECOLOGISCHE INFORMATIE12.ECOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het produkt zelf is geen informatie beschikbaar.
Het produkt mag niet in riolering of waterleiding terechtkomen.

_______________________________________________________________________

13.INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING13.INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING13.INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Laat het produkt niet in afvoer of waterleiding lopen.
Afval en lege verpakkingen afvoeren in overeenstemming met de
plaatselijke wetten en regelementen.
Europese afvalcatalogus (EAC) 2002Europese afvalcatalogus (EAC) 2002Europese afvalcatalogus (EAC) 2002
EAC Nummer : 08 01 11
Afvalnaam :
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
gevaarlijke stoffen bevat.
[Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG)
van coatings (verf, lak en email) lijm, kit en drukinkt].

_______________________________________________________________________

14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het produkt transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het
ADR voor wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer
en ICAO/IATA voor luchtvervoer.

ADR/RID :ADR/RID :ADR/RID :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER14.INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -- Wordt vervolgd -

Klasse: 3 UN-nr: 1263 Verpakkingsgroep: III
Transportnaam :

| FARBE
Bij Verfen verpakt in houders met een inhoud van ten hoogste
450 liter, moet de afzender in het vervoerdocument vermelden :
Kein Gefahrgut - Beförderung gemäß Absatz 2.2.3.1.5

IMDG :IMDG :IMDG :
Marine pollutant : nee
Klasse: 3 UN-nr: 1263 Verpakkingsgroep: III
EmS : F-E,S-E
Juiste naam voor verscheping :
PAINT

Hereunder the transport classification for Container
with a single capacity of maximum 30 litre :
Transport in conformity with 2.3.2.5 IMDG-Code.
Solvent naphtha
Class: - UN-No.: 0000 Packing group: -

ICAO-TI / IATA-DGR :ICAO-TI / IATA-DGR :ICAO-TI / IATA-DGR :
Klasse: 3 UN-nr: 1263 Verpakkingsgroep: III
Juiste naam voor verscheping :
Paint
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15.WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE15.WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE15.WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etiketteringsvoorschrift volgens Preparatenrichtlijn 1999/45/EG
en de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG.

Symbolen :

Bevat :

R-zinnen :
10 Ontvlambaar.
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
52 53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in

het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.

S-zinnen :
62 Bij inslikken niet het braken opwekke : direct een arts

raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
24 Aanraking met de huid vermijden.
23 Damp niet inademen.
60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te

voorkomen.
99 Bevat 2-butanonoxim.

Kan een allergische reactie veroorzaken.
Aanwijzingen voor spuitapplicatie :

23 Spuitnevel niet inademen.
38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt
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ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
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16.OVERIGE INFORMATIE16.OVERIGE INFORMATIE16.OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst en nummer van de in sectie 2 genoemde R-zinnen :
20 Schadelijk bij inademing.
11 Licht ontvlambaar.

| 48 Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
| blootstelling.
| 63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
| 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
| 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
| 38 Irriterend voor de huid.
| 10 Ontvlambaar.
| 21 Schadelijk bij aanraking met de huid.
| 51 Vergiftig voor in het water levende organismen.
| 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
| effecten veroorzaken.
| 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
| 36 Irriterend voor de ogen.
| 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
| veroorzaken.
| 40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
| 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
| 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
| 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

| Wanneer zich wijzigingen hebben voorgedaan ten opzichte van
| de vorige uitgave, worden deze met een | voor de zin
| gemarkeerd.
| De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de
| die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de
| nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin
| het produkt gebruikt wordt niet bij ons bekend zijn, liggen deze
| buiten onze invloedssfeer.
| Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag
| het produkt niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die
| zijn gespecificeerd onder sectie 1.
| De gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk om de nodige
| maatregelen te treffen, die voldoen aan de gestelde eisen, van de
| plaatselijke wetten en regelementen.
| De informatie in deze brochure is bedoeld als beschrijving van de
| veiligheidsvoorschriften van ons produkt : het dient niet te worden
| opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons
| produkt.
| De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samen-
| gesteld overeenkomstig Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie van
| 7 augustus 2001 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek
| van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad
| betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
| bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling,
| de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten en
| Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot
| negentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van
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| Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling,
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.
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