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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Groenstop
Productcode : Toelatingsnummer:  14779 N
Producttype : Biocide
Productgroep : Mengsel

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik
Functie of gebruikscategorie : Biocide

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
3G Professioneel B.V.
Scheepvaartweg 1
3356LL Papendrecht - Nederland
T 0031 (0)78 6152159
info@3gprofessioneel.nl - www.3gprofessioneel.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC)
Uitsluitend bestemd om professionele 
hulpverleners te informeren bij acute 
vergiftigingen.

P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven

+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie
Huidcorrosie/-irritatie, 
Categorie 2

H315 

Ernstig oogletsel/oogirritatie, 
Categorie 1

H318 Berekeningsmethode

Acuut gevaar voor het 
aquatisch milieu, Categorie 1

H400 Berekeningsmethode

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veroorzaakt huidirritatie.

2.2. Etiketteringselementen

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

GHS05 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides
Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P273 - Voorkom lozing in het milieu
P280 - oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen, 

mailto:info@3gprofessioneel.nl
www.3gprofessioneel.nl
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gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of 
bijzonder afval

2.3. Andere gevaren
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. Stof
Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG

Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Quartenary ammonium compounds, 
didecyl dimethyl, chlorides

(CAS-nr) 7173-51-5
(EG nr) 230-525-2
(EU-Identificatienummer) 
612-131-00-6
(REACH-nr) 01-
2119945987-15

< 5 Xn; R22
C; R34
N; R50

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314

Isopropyl alcohol (CAS-nr) 67-63-0
(EG nr) 200-661-7
(EU-Identificatienummer) 
603-117-00-0
(REACH-nr) 01-
2119457558-25

< 5 F; R11
Xi; R36
R67

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

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of 

het etiket ter beschikking houden.
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij 

onwel voelen een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij 

huidirritatie: een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.
EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk een arts raadplegen. De mond spoelen. Veel water laten drinken. GEEN braken 

opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na contact met de huid : Irritatie.
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Ernstig oogletsel.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: damp.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. De dampen niet inademen. Alleen 

bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen. Niet 
blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken. Inademing van damp, 
spuitnevel, nevel vermijden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als het 

product in de riolering of open water terechtkomt.
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8. Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

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

: Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten of in een goed geventileerde 
ruimte gebruiken. Inademing van spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen 
vermijden.

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken 
tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Rechtstreeks zonlicht. Op een goed geventileerde plaats 

bewaren. Koel bewaren.
Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke 

voorschriften.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

Isopropyl alcohol (67-63-0)
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 650 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen

Type Materiaal Penetratie Dikte (mm) Penetratie Norm

Herbruikbare 
handschoenen

Butylrubber, 
Nitrilrubber (NBR)

6 (> 480 minuten) 0,4 EN 374

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril Druppeltjes met zijbescherming
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Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Adembescherming 
dragen

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Herbruikbaar halfmasker ABEK Bescherming tegen dampen EN 140

  
Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar

 

Kleur : Kleurloos.
 

Geur : karakteristiek.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : 8
 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
 

Smeltpunt : Niet van toepassing
 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Vlampunt : 58 °C
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar,Vlamonderhoudend: Dit product met een vlampunt tussen 21 °C en 60 °C is 
niet
vlamonderhoudend
 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : 1,02
 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water.
 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, dynamisch : 22
 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
 

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen reactiviteitsgevaren bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Exothermische reactie met sterke zuren.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Groenstop 
LD50 oraal rat 4750

Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
LD50 oraal 329 mg/kg lichaamsgewicht
LD50 dermaal 3342 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 70 mg/m³

Isopropyl alcohol (67-63-0)
LD50 oraal 4396 mg/kg lichaamsgewicht
LD50 dermaal 12800 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 46600 mg/m³

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
pH: 8

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
pH: 8

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Groenstop 
LC50 vissen 1 0,19 mg/l Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling), Acute toxiciteit 

Blootstellingstijd: 96 h Methode: US-EPA
EC50 Daphnia 1 0,062 mg/l Soort: Daphnia magna (grote watervlo) Immobilisatie Blootstellingstijd: 48 h 

Methode: US-EPA-FIFRA
EC50 Daphnia 2 0,01 mg/l 0,010 mg/l Soort: Daphnia magna (grote watervlo) Vruchtbaarheidstest 

Blootstellingstijd: 21 d Methode: OECD-testrichtlijn 211
EC50 andere waterorganismen 1 11 mg/l actief slib, Ademhalingsremming, Blootstellingstijd: 3H,  OECD-testrichtlijn 209
ErC50 (algen) 0,026 mg/l 0,026 mg/l Soort: Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen) Groeiremmer 

Blootstellingstijd: 96 h Methode: OECD testrichtlijn 201
NOEC chronisch vis 0,032 mg/l Soort: Danio rerio (zebravis) Chronische toxiciteit Blootstellingstijd: 34 d Methode: 

OECD-testrichtlijn 210
M-factor (Acute aquatische toxiciteit) 10
M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) 1

Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
LC50 vissen 1 0,49 mg/l
EC50 andere waterorganismen 1 0,094 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere waterorganismen 2 0,026 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Isopropyl alcohol (67-63-0)
LC50 vissen 1 9640 mg/l
EC50 andere waterorganismen 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere waterorganismen 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Groenstop 
Persistentie en afbreekbaarheid % biodegradeerbaarheid.
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Groenstop 
Biodegradatie 72 % Gewijzigde Sturm-test: 72 % Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Testduur: 28 d 

Methode: OECD-testrichtlijn 301 B

12.3. Bioaccumulatie

Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
Log Pow 0,38

Isopropyl alcohol (67-63-0)
Log Pow 0,14

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Groenstop 
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
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
EURAL-code : 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR) : 3082
VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing
VN-nr (IATA) : Niet van toepassing
VN-nr (ADN) : Niet van toepassing
VN-nr (RID) : Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam  (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Quartenary ammonium compounds, 

didecyl dimethyl, chlorides(7173-51-5)), 9, III, (E)

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 9
Gevaarsetiketten (ADR) : 9 

:

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

:
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IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

:

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

:

RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

:

14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : III
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging : Ja
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

   
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR) : M6 
Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 601, 375
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, 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, TP29

Tankcode (ADR) : LGBV
Voertuig voor vervoer van tanks : AT
Transportcategorie (ADR) : 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR)

: V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (ADR)

: CV13

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90



Groenstop
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

1-12-2016 NL (Nederlands) 8/9

Oranje identificatiebord :

Code tunnelbeperking (ADR) : E 

- Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar

- Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar

- Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar

- Spoorwegvervoer
Geen gegevens beschikbaar

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 enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
 

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 deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
 

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:

3 Indeling volgens 
Richtlijn 67/548/EEG 
[DSD] of 1999/45/EG 
[DPD]

Gewijzigd

8 Indeling volgens 
Richtlijn 67/548/EEG 
[DSD] of 1999/45/EG 
[DPD]

Gewijzigd

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
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H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
R11 Licht ontvlambaar
R22 Schadelijk bij opname door de mond
R34 Veroorzaakt brandwonden
R36 Irriterend voor de ogen
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
C Bijtend
F Licht ontvlambaar
N Milieugevaarlijk
Xi Irriterend
Xn Schadelijk

SDS EU (REACH bijlage II)

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.


