Datum herziening: 26-5-2017

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
JetSpray Primer Plus
Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd.Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de
Commissie van 28 mei 2015.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productnaam

JetSpray Primer Plus

Productvorm

Mengsel

Product nummer

KI_DP_605

Type product

Kleefmiddelen, dichtmiddelen

Productgroep

Handelsproduct

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

Kleefmiddelen, dichtmiddelen - Industrieel gebruik

Ontraden gebruik

Geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier

Knauf Insulation
Am Bahnhof
97346 Iphofen
Germany
Tel: +32 4 379 02 31
sds@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.com

Fabrikant

EOC Belgium
Industriezone De Bruwaan 24
9700 Oudenaarde
T: +3255235858
F: +3255235859
safety@eocgroup.com
www.eocgroup.com

Regio:

Nederland

Contact voor dit land

Mariette Willems +31 6 53 27 89 55
mariette.Willems@knaufinsulation.com
(09.00 - 17.00hrs Maandag - Vrijdag)
Etienne Dheur Tel: +32 477 76 46 90
etienne.dheur@knaufinsulation.com
(09.00 - 17.00hrs, Maandag - Vrijdag)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor
noodgevallen

Knauf Insulation SPRL, Rue de Maestricht, 95, BE-4600 Vise
Tel: +32 477 76 46 90
(09.00 - 17.00, Maandag - Vrijdag)
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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (EC 1272/2008)
Fysische gevaren

Niet Ingedeeld

Gezondheidsgevaren

Niet Ingedeeld

Milieugevaren

Niet Ingedeeld

Gezondheid van de mens

Het product bevat een kleine hoeveelheid van een sensibiliserende stof. Zie Sectie 11 voor
aanvullende informatie over gevaren voor de gezondheid.

2.2. Etiketteringselementen
Gevarenaanduiding

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aanvullende etiket informatie

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Samenstelling opmerkingen

Geen geclassificeerde bestanddelen, of bestanddelen met beroepsmatige
blootstellingslimieten boven de blootstellingsniveaus.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie

Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. Toon dit Veiligheidsblad aan het medisch
personeel.

Inademing

Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie
gemakkelijk voor ademhaling. Zorg dat luchtwegen open blijven. Maak strak zittende kleding
los, zoals kraag, stropdas of riem. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

Inslikken

Mond goed spoelen met water. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken.
Geen braken opwekken, tenzij onder leiding van medisch personeel. Zoek medische
ondersteuning.

Huidcontact

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Was de
huid grondig met water en zeep. Als lijmverbinding optreedt, de huid niet van elkaar forceren.
Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na wassen.

Oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Als lijmverbinding optreedt,
oogleden niet open forceren. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na
wassen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Inademing

Geen specifieke symptomen bekend. Kan ongemak veroorzaken.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagpijn en overgeven veroorzaken.

Huidcontact

Kan overgevoeligheid van de huid of allergische reacties bij gevoelige personen veroorzaken.
Kan huidirritatie veroorzaken.
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Oogcontact

Kan licht irriterend voor de ogen zijn.

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

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

Gebruik zand, aarde, poeder of schuim om te blussen.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen bekend.

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

Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten:
Giftige gassen of dampen.

Brandgevaar

In droge toestand: Ontvlambaar.

Explosiegevaar

Niet van toepassing.

Reactiviteit in geval van brand Geen.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Vermijd inademen van rookgassen of dampen. Evacueren. Koel aan hitte blootgestelde
containers met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied als het zonder risico kan
worden gedaan. Koel aan vlammen blootgestelde containers tot ruim nadat het vuur is
gedoofd. Beheers weggestroomd water door het op te vangen en houdt het uit riolen en
waterlopen.

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Zorg voor adequate ventilatie. Inademing van dampen vermijden. Aanraking met de ogen en
de huid vermijden. Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit
veiligheidsinformatieblad. Was grondig na met een lekkage bezig te zijn geweest.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar het riool en het aquatisch milieu. Zie Sectie 12 voor aanvullende
informatie over ecologische gevaren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden

Vrijkomend product in geschikte vaten overpompen. In geschikte, gesloten containers
verzamelen en verwijderen Ruim zelfs kleine hoeveelheden vrijgekomen product op en strooi
onmiddellijk absorberend korrelmateriaal Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming
met nationale regelgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere
rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Zie Sectie 11 voor aanvullende informatie over
gevaren voor de gezondheid. Zie Sectie 12 voor aanvullende informatie over ecologische
gevaren. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
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Voorzorgen voor gebruik

Vermijdt contact met huid, ogen en kleding. Draag beschermende kleding als beschreven in
Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Damp niet inademen. Op een goed geventileerde
plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden wanneer niet in gebruik.

Advies inzake algemene
beroepsmatige hygiëne

Goede persoonlijke hygiëne procedures moeten toegepast worden. Niet eten, drinken, roken
of snuiven tijdens gebruik. Wassen na gebruik en vóór het eten, roken en gebruik van het
toilet.

Verwerkingstemperatuur

5 - 40°C

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag voorzorgsmaatregelen Maak de bulktanks regelmatig schoon om afzetting van bacterieën te vermijden.
Tegen zonlicht beschermen. Tegen vorst beschermen. Maximale opslagtijd 6 maanden
Opslaan bij temperaturen tussen 5°C en 40°C
Opslag in plastic wordt aanbevolen Opslag in roestvrij staal wordt aanbevolen. De
opslagvaten moeten vrij zijn van verontreiniging voor gebruik.
7.3. Specifiek eindgebruik
Specifiek eindgebruik

Kleefmiddelen, dichtmiddelen
De geleverde informatie berust op actuele en betrouwbare informatie, voor het doel van het
specificeren van de vereisten inzake milieu, gezondheid en veiligheid in verband met het
product. De informatie mag niet beschouwd worden als een garantie.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Geen blootstellingslimieten bekend voor ingrediënt(en).
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische
maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie.

Bescherming van de ogen/het Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als
gezicht
een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor oog- en gezichtsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166. De
volgende bescherming moet worden gedragen: Nauwsluitende veiligheidsbril. Volledige
gelaatsbescherming (volgelaatsscherm) gebruiken.
Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm
voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is.
Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de
Europese Standaard EN374. Draag beschermende handschoenen gemaakt van de volgende
materiaal: Polyvinylchloride (PVC). Rekening houdend met de door de fabrikant
gespecificeerde data, controleer tijdens gebruik dat de handschoenen hun beschermende
eigenschappen behouden en vervang deze zodra een verslechtering wordt vastgesteld.

Andere huid- en
lichaamsbescherming

Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte kleding om besmetting van de huid te
voorkomen.

Hygiënische maatregelen

Was onmiddellijk als de huid wordt besmet. Verontreinigde kleding uittrekken. Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Ademhalingsbescherming

Geen specifieke aanbevelingen.

Beheersing van
milieublootstelling

Vermijd lozing op riolen of waterlopen of op de grond.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen

Vloeistof.

Kleur

Niet beschikbaar.

Geur

Karakteristiek.

Geurdrempelwaarde

Niet beschikbaar.

pH

5-7

Smeltpunt

Niet beschikbaar. Bevriezing. - 0°C

Beginkookpunt en kooktraject ~ 100°C
Vlampunt

Niet beschikbaar.

Verdampingssnelheid

Niet beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet beschikbaar.

Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Niet beschikbaar.

Dampspanning

Niet beschikbaar.

Dampdichtheid

Niet beschikbaar.

Relatieve dichtheid

Niet beschikbaar.

Oplosbaarheid(heden)

Dispergeerbaar in water.

Verdelingscoëfficiënt

Niet beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur

Niet beschikbaar.

Viscositeit, kinematisch

Niet beschikbaar.

Viscositeit, dynamisch

≤100 mPa s @ 23°C Brookfield RV 1/20

Ontploffingseigenschappen

Niet als ontplofbaar beschouwd.

Oxiderende eigenschappen

Voldoet niet aan de criteria voor indeling als oxiderend.

Vaste Inhoud

18 - 22% @ 150°C

9.2. Overige informatie
Andere informatie

Geen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Reactiviteit

Zie de andere subsecties van deze sectie voor meer details.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiliteit

Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en indien gebruikt als aanbevolen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

Geen potentieel gevaarlijke reacties bekend.
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10.4. Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden Risico van verontreiniging.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden materialen

Vermijd contact met de volgende stoffen: Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke
ontledingsproducten

Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen. Producten van
thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Giftige gassen of
dampen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit - oraal
Aantekeningen (oraal LD₅₀)

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Acute toxiciteit - dermaal
Aantekeningen (dermaal LD₅₀) Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.
Acute toxiciteit - inademing
Aantekeningen (inademing
LC₅₀)

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Huidcorrosie/-irritatie
Huidcorrosie/-irritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen
Sensibilisatie van de
luchtwegen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Sensibilisatie van de huid
Sensibilisatie van de huid

Het product bevat een kleine hoeveelheid van een sensibiliserende stof. Kan
overgevoeligheid of allergische reacties veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn.

Mutageniteit in geslachtscellen
Gentoxiciteit - in vitro

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Gentoxiciteit - in vivo

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Kankerverwekkendheid
Kankerverwekkendheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Giftigheid voor de voortplanting
Giftigheid voor de
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.
voortplanting - vruchtbaarheid
Giftigheid voor de
voortplanting - ontwikkeling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling
STOT - eenmalige
blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling
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STOT - herhaalde blootstelling Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.
Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Inademing

Geen specifieke symptomen bekend.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagpijn en overgeven veroorzaken.

Huidcontact

Kan overgevoeligheid van de huid of allergische reacties bij gevoelige personen veroorzaken.
Kan huidirritatie veroorzaken.

Oogcontact

Kan licht irriterend voor de ogen zijn.

Aanvoerroute

Inhalatie Inslikken Huid en/of oog contact

Toxicologische informatie over de bestanddelen
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
Acute toxiciteit - oraal
Acute toxiciteit bij inslikken 670,0
(LD₅₀ mg/kg)
Soort

Rat

ATE oraal (mg/kg)

670,0

Acute toxiciteit - dermaal
Aantekeningen (dermaal
LD₅₀)

LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermaal, Rat

Huidcorrosie/-irritatie
Diergegevens

Dosis: 0.1 mL, 4 uren, Konijn Irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig
oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de huid
Sensibilisatie van de huid

Maximalisatietest met cavia's (GPMT) - Cavia: Sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen
Gentoxiciteit - in vitro

Ames test: Negatief.
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Acute toxiciteit - oraal
Acute toxiciteit bij inslikken 120,0
(LD₅₀ mg/kg)
Soort

Rat

ATE oraal (mg/kg)

120,0

Acute toxiciteit - dermaal
Acute toxiciteit via de huid 242,0
(LD₅₀ mg/kg)
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Soort

Rat

ATE dermaal (mg/kg)

242,0

Acute toxiciteit - inademing
Acute toxiciteit via
0,11
inademing (LC₅₀ stof/nevel
mg/l)
Soort

Rat

Aantekeningen (inademing 4 uren
LC₅₀)
ATE inademing
(stof/nevels mg/kg)

0,11

Huidcorrosie/-irritatie
Diergegevens

Dosis: 0.5 mL, 4 uren, Konijn Bijtend.

Sensibilisatie van de huid
Sensibilisatie van de huid

Maximalisatietest met cavia's (GPMT) - Cavia: Sensibiliserend.

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no.
220-239-6] (3:1)
Acute toxiciteit - oraal
Acute toxiciteit bij inslikken 64,0
(LD₅₀ mg/kg)
Soort

Rat

ATE oraal (mg/kg)

64,0

Acute toxiciteit - dermaal
Acute toxiciteit via de huid 87,12
(LD₅₀ mg/kg)
Soort

Konijn

ATE dermaal (mg/kg)

87,12

Acute toxiciteit - inademing
Acute toxiciteit via
0,171
inademing (LC₅₀ stof/nevel
mg/l)
Soort

Rat

Aantekeningen (inademing 4 uren
LC₅₀)
ATE inademing
(stof/nevels mg/kg)

0,171

Huidcorrosie/-irritatie
Diergegevens

Dosis: 0.75%, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Matig tot ernstig
erytheem (3) Niet volledig omkeerbaar in 21 dagen Bijtend.

Sensibilisatie van de huid
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Sensibilisatie van de huid

Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. Test met provocatiepleister Mens: Sensibiliserend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Toxiciteit

Dit product is naar verwachting niet schadelijk voor het milieu. Echter, grote of regelmatige
lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Biologische afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Bioaccumulatiepotentieel

Er wordt geen bioaccumulatie van het product verwacht.

Verdelingscoëfficiënt

Niet beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit

Het product is oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Resultaten van een PBT- en
zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

12.6. Andere schadelijke effecten
Andere nadelige effecten

Geen bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Algemene informatie

De productie van afval dient te worden geminimaliseerd of waar mogelijk vermeden.
Hergebruik of recycle producten waar mogelijk. Deze stof en de verpakking op veilige wijze
afvoeren. Bij het verwerken van afval dienen de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het
verwerken van het product te worden overwogen.

Verwijderingsmethoden

Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Vermijd afvoer naar het riool en het
aquatisch milieu. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemeen

Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing.
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Geen transport gevaren symbool vereist.
14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing.
14.5. Milieugevaren
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Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof
Nee.
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet van toepassing.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBCcode

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.
Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).

Authorisaties (Title VII
Verordening 1907/2006)

Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties bekend.

Beperkingen (Title VIII
Verordening 1907/2006)

Voor dit product zijn geen specifieke beperkingen bekend.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
RUBRIEK 16: Overige informatie
Afkortingen en acroniemen die
in het
veiligheidsinformatieblad
worden gebruikt

ATE: Acute toxiciteitsschattingen.
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg.
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
CAS: Chemical Abstracts Service.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.
zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.

Opleidingsadvies

Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de
verpakking van het product staat omschreven

Herzieningsopmerkingen

Dit is de eerste uitgave.

Datum herziening

26-5-2017

VIB nummer

4812

Volledige gevarenaanduiding

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Datum herziening: 26-5-2017

JetSpray Primer Plus

Dit veiligheidsgegevensblad/productgegevensblad bevat geen beoordeling van de werkplek.
De informatie die dit document bevat, vertegenwoordigt de stand van onze kennis met betrekking tot dit product op de datum
van uitgifte van het document. De aandacht van de gebruikers wordt gevraagd voor de mogelijke risico's die worden
genomen wanneer het product wordt gebruikt voor andere toepassingen dan die waarvoor het is ontworpen.
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