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1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. 
 
Handelsnaam    : HERLISIL® 

 
Gebruik van het product : Desinfectiemiddel 
 Toepassingsgebied  : Algemeen / drinkwatersector / legionellabestrijding 
 
Speciale toelatingen  : Toelatingsnummer 11525 N 

: Kiwa-ATA K21235 
 
Producent:    : TEVAN BV   Tel.: +31 (0)183-621.799 
      Edisonweg 19, 4207 HE Fax: +31 (0)183-622.180 
      Postbus 37, 4200 AA  internet: www.tevan.com 
      GORINCHEM, NL  e-mail: info@tevan.com 
 
*Informatie over msds  : msds@tevan.com  (Afdeling Product technologie)  
 
Telefoonnummer voor noodgevallen:  
      Tevan BV: 0031 (0)183-621.799 
 
 
 
*2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN. 
 
De gegevens in dit Veiligheidsinformatieblad hebben betrekking op het onverdunde product. 
 
Volgens het College Toelating Bestrijdingsmiddelen is dit product als volgt ingedeeld; 
 
WMS-gevaarsymbool: C,  Bijtend ; O, Oxiderend 
 
Bijzondere gevaarsaanwijzingen voor mens en milieu: 
• Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen 
• Veroorzaakt brandwonden. 
 
• Veroorzaakt ernstige acute effecten bij inslikken.  
• Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 
• Oxiderend product. Werkt brandbevorderend. 
• Kan spontane ontsteking van brandbare materialen veroorzaken. 
• Bij contact met organische stoffen, zoals oliën, vetten en textiel vindt ontsteking plaats onder 

zuurstofafgifte; hierdoor kan brand ontstaan. 
• Gevaar voor exotherme ontleding bij contact met verontreinigingen, in het bijzonder met zware 

metaalionen, alkaliën en reducerende stoffen. 
• Bij aanzienlijke verontreinigingen als ijzer, mangaan en andere metaaloxiden kan de ontleding zeer 

heftig zijn. 
• In geval van een heftige ontleding, kan bij stijgende temperatuur, een ontledingssnelheid ontstaan, 

waardoor, onder opbouw van druk, de can zelfs kan barsten. 
 
Conform de Europese Overeenkomst betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke goederen over 
de weg (ADR) is dit product als volgt ingedeeld: 
UN-nummer: UN 2014    Klasse: 5.1    Classificatiecode: OC1    Verpakkingsgroep: II 
 

Gerelateerde Rubrieken: 14, 15 
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*3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN. 
 
Aard van het product:  

In overeenstemming met de EG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat. 
 
Informatie over gevaarlijke bestanddelen:  (REACh, Artikel 31, Bijlage II) (1999/45/EG) 
 
Chemische naam CAS-nummer EINECS Symbool R- zinnen Gehalte (%) 
Waterstofperoxide 7722-84-1 231-765-0 C, O 5-8-20/22-35 > 35  ≤ 50 
      
 

Voor de volledige tekst van de R-zinnen zie Rubriek 16. 
 

Gerelateerde Rubrieken:  11, 12, 16 
 
 
 
4 EERSTEHULPMAATREGELEN. 
 
ALGEMENE AANBEVELINGEN 

Breng persoon buiten de gevaarlijke zone. 
Let op eigen veiligheid. 
Verontreinigende kleding direct uittrekken. 

 
NA HUIDCONTACT 

Symptomen 
o Huid kan tijdelijk een witte verkleuring vertonen. 
o Veroorzaakt brandwonden. 

Eerste Hulp 
o Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. 
o Was de huid met veel water en zeep.  
o Raadpleeg altijd een arts. 

Advies aan de arts 
o Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 
NA OOGCONTACT 

Symptomen 
o Veroorzaakt brandwonden 
o Veroorzaakt schade aan hoornvlies en oogleden. 

Eerste Hulp 
o Bij contactlenzen: indien eenvoudig te verwijderen, verwijder eerst de lenzen. 
o Onbeschadigd oog beschermen. 
o Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de 

oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen.  
o Raadpleeg altijd een arts. 

Advies aan de arts 
o Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 
NA INADEMING 

Symptomen 
o Product kan luchtwegen irriteren en symptomen van bronchitis veroorzaken. 

Eerste Hulp 
o Breng de betrokkene in frisse lucht. In half zittende positie brengen, bovenlichaam rechtop. 
o Betrokkene warm houden en in een rustige omgeving brengen.  
o Raadpleeg een arts. 

Advies aan de arts 
o Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg). 
 
NA INSLIKKEN 

Symptomen 
o Veroorzaakt brandwonden. 

Eerste Hulp 
o Mond met water spoelen. Kleine hoeveelheden water te drinken geven. Geen braken 

opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
o Warm houden.  
o Onmiddellijk een arts raadplegen. 
o Wegens gasontwikkeling en schuimvorming bestaat bij inslikken resp. overgeven het gevaar, 

dat de stof de longen binnendringt (aspiratiegevaar). 
Advies aan de arts 

o Aspiratiegevaar. 
o Gevaar van gasembolieën. 
o Bij te sterke uitzetting van de maag door gasontwikkeling zachte maagsonde inzetten. 
o Vroege endoscopie ter beoordeling van eventueel opgetreden slijmvliesaesies in oesophagus 

en maag. Eventueel afzuigen van achtergebleven substantieresten. 
o Geen actieve kool geven wegens gevaar van massief vrijkomen van gas uit waterstofperoxide. 

 
Gerelateerde Rubrieken:  8 

 
 
 
5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN. 
 
Het product zelf is niet brandbaar. 
Het product kan brandbevorderend werken. 
 
Blusmiddelen 

o Water, waternevel, schuim, kooldioxide (CO2), poederblussers 
 

Ongeschikte blusmiddelen 
o Organische verbindingen. 

 
Blootstellingsrisico 

o Barstgevaar door vorming van te hoge druk door ontbinding in afgesloten verpakkingen. 
o Vrijgemaakt zuurstof kan brandbevorderend werken. 
o Product is brandbevorderend (product zelf brandt niet). 

 
Gevaarlijke verbrandings- / ontledingsproducten 

o Bij omgevingsbranden gevaar van ontleden met vrijkomen van zuurstof wat brandbevorderend kan 
werken. 

 
Beschermende middelen 

o Bij brand een persluchtmasker dragen. 
o Volledig pak voor bescherming tegen chemicaliën. 

 
Andere informatie 

o Niet beschermde personen verwijderd houden. 
o Onbevoegde personen op afstand houden. 
o In geval van brand, gevaarlopende losse verpakkingen apart houden en naar een veilige plaats 

brengen, als dat zonder gevaar mogelijk is. 
 

Gerelateerde Rubrieken:  13 
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6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT. 
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 

o Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. 
o Draag bij het opruimen beschermende kleding; zie Rubriek 8 
o Niet beschermde personen verwijderd houden. 
o Onbevoegde personen op afstand houden. 

 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 

o Vermijd dat het product onverdund in het oppervlaktewater en/of grondwater terechtkomt. 
 
Reinigingsmethode 

o Met vloeistofbindend materiaal (zand, kiezelgoer, universele binder) opnemen en afvoeren als afval.  
o Gemorst product niet met papier, zaagmeel opnemen. 
o Gemorst product verdunnen met veel water en in riool wegspoelen. 
o Raadpleeg ook Rubriek 13: Instructies voor verwijdering. 

 
Andere informatie 

o Gemorst product nooit voor hergebruik in de originele verpakking terugdoen (wegens 
ontbindingsgevaar). 

o Defecte verpakkingen onmiddellijk uitsorteren, indien zonder gevaar mogelijk. 
o Defecte verpakkingen, ook bergvaten, niet luchtdicht sluiten (gevaar van barsten door ontbinding 

van het product). 
Gerelateerde Rubrieken:  13 

 
 
7 HANTERING EN OPSLAG. 
 
HANTERING 

Informatie m.b.t. veilig hanteren 
o Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
o Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. 
o Product niet met andere reinigings-/desinfectiemiddelen mengen. 
o Niet in aanraking laten komen met brandbaar materiaal. 
o Voorkom dat verontreinigingen in de can kunnen komen. 
o Product nooit teruggieten in can. 
o Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de  
      ogen/het gezicht. 
o Maak bij voorkeur gebruik van doseerapparatuur voor het juist en veilig doseren van het 
 product. 
o Raadpleeg ook het Product-Informatieblad. 

 
OPSLAG  

Informatie m.b.t. veilige opslag 
o Buiten bereik van kinderen bewaren. 
o Gescheiden opslaan van brandbare, reducerende stoffen en sterke alkaliën. 
o Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van  metaaloxiden, metaalionen,  
       metaalzouten, basen, reductiemiddelen, organische materialen, verontreiniging. 
o Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking met ontluchting bewaren. 

 
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN 

o Vaten, containers en tanks dienen regelmatig visueel gecontroleerd te worden om eventuele   
             veranderingen, zoals corrosie, drukopbouw (opbollen), temperatuurverhoging enz. vast te  
             kunnen stellen. 

 
ANDERE INFORMATIE 

o Om kwaliteitsredenen product vorstvrij bewaren. 
Gerelateerde Rubrieken:  10 
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8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING. 
 

Voor algemene maatregelen: Zie rubriek 7 – HANTERING / Informatie m.b.t. veilig hanteren 
o Product weghouden bij voedingsmiddelen en dranken. 

 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: 

 CAS-Nr. Chemische component Type Waarde Eenheid 
 7722-84-1 Waterstofperoxide MAC-waarde 1 ppm 
   MAC-waarde 1,4 mg/m3

 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

o Zie ook rubriek 7 – HANTERING / Informatie m.b.t. veilig hanteren. 
o Zorg voor een goede ventilatie rond de werkplek. 
o Was uw handen vóór een pauze of aan het einde van uw werkzaamheden. 
 

Persoonlijke bescherming 
handbescherming 

o Draag geschikte handschoenen 
 Handschoen materiaal  butylrubber,  
 Materiaalsterkte   0,7mm 
 Penetratietijd    > 480 min 
 Methode    DIN EN 374 
 Handschoenmateriaal  polychloropreen (CR),  
 Materiaalsterkte   0,65 mm 
 Penetratietijd    > 480 min 
 Methode   DIN EN 374 

o Handschoenen dienen lekdicht te zijn en te blijven gedurende het gebruik. 
oogbescherming 

o Draag een goedsluitende veiligheidsbril. 
o Zorg voor de aanwezigheid van stromend water. 

bescherming van huid en lichaam 
o Draag geschikte beschermende kleding. 
o Zorg voor de aanwezigheid van stromend water. 
o Verontreinigde en doordrenkte kleding direct uittrekken. 

inhalatiebescherming 
o Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen (met filtertype 
      NOCO). 

 
Gerelateerde Rubrieken:  4, 7 
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9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN. 
 
Algemene informatie  

fysische toestand    : heldere vloeistof 
kleur     : kleurloos 
geur     : licht prikkelend 

 
Eigenschappen 

pH-waarde (10%-oplossing)  : 1,3 
alkaliniteit of aciditeit   : niet van toepassing 
kookpunt/-traject        (°C) : 114  
smeltpunt/-traject        (°C) :  -52  
dichtheid     (kg/m3) :  1200        
vlampunt         (°C) : niet brandbaar  
ontvlambaarheid    : niet zelfontstekend 
ontledingstemperatuur       (°C) : niet van toepassing  
explosieve eigenschappen   : zie Punt 3 en 5 
viscositeit     (mPas / 20°C) : < 20  
dampdruk        (kPa / 20°C) : ca. 30  
oplosbaarheid in water   : volledig mengbaar 
oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : onoplosbaar 
Verdelingscoëfficient n-octanol/water : niet bepaald 
Relatieve dampdichtheid (lucht=1)  : niet bepaald 

 
Andere informatie 

gehalte waterstofperoxide        (%) : 49,8 
 

Gerelateerde Rubrieken:  14 
 
 
 
10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT. 
 
Stabiliteit 

o Dit product is gestabiliseerd. 
o Stabiel onder omstandigheden als aanbevolen in Rubriek 7. 
o Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
o Product niet met andere reinigings-/desinfectiemiddelen mengen. 
o Voorkom dat verontreinigingen in de can kunnen komen. 
o Product nooit teruggieten in can. 

 
Te vermijden omstandigheden 

o Bestraling door zon, warmte, inwerking van hitte 
 
Te vermijden materialen 

o Product niet met andere reinigings-/desinfectiemiddelen mengen. 
o Verontreinigingen, afbraakkatalysatoren, metaalzouten, metalen., alkali, reductiemiddel, zoutzuur, 

(Ontbindingsgevaar). 
o Ontvlambare stoffen (Brandgevaar). 
o Organische oplosmiddelen (Explosiegevaar).     

 
Gevaarlijke ontledingsproducten 

o Bij ontleding ontstaat zuurstof en water; vrijgemaakt zuurstof kan brandbevorderend werken. 
o Gevaar van vorming van te hoge druk en barstgevaar bij ontbinding in afgesloten verpakkingen. 

 
Gerelateerde Rubrieken:   7 
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11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE. 
 
Dit product wordt op aangeven van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen als volgt ingedeeld: 

O  R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
C  R34: Veroorzaakt brandwonden. 

 
Het product is toxicologisch beoordeeld door Kiwa (NL):  
-> Toepasbaar in drinkwatersystemen en situaties (Kiwa-ATA K21235) 
 
Acute toxiciteit: 
 LC50 (Rat, inhalatie, 4 u.): 2480 mg /m3  Herlisil 
 
Toxicologische effecten op basis van ervaring:   
o Inhalatie:  Product kan luchtwegen irriteren en symptomen van bronchitis veroorzaken. 
o Huidcontact: Bijtend, locale roodheid tot blaasvorming. (witkleuring = zuurstofemfyseem) 
o Oogcontact: Zware, soms na dagen optredende hoornvliesbeschadiging. 
o Inslikken:  Bij inslikken sterke bijtende werking in o.a. de mond- en keelholte.  

Tevens gevaar voor perforatie van slokdarm en maag mogelijk. 
o Sensibilisering: Niet bekend. 

 
Specifieke toxicologische informatie van de in Rubriek 3 genoemde stoffen; 
 Acute toxiciteit: 
 LD50 (Rat, oraal):  1050 mg /kg  (50% Waterstofperoxide)  

 LD50 (Konijn, dermaal):  4060 mg/kg   (50% Waterstofperoxide) 
 

Gerelateerde Rubrieken:   3 
 
 
 
12 ECOLOGISCHE INFORMATIE. 
 
Dit product wordt op aangeven van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen niet als milieugevaarlijk 
ingedeeld. 
 
Richtlijnen m.b.t. milieu   Sterk oxiderend product. 
Ecotoxische werking    LC50 (Goudvis, 48 u.): 35 mg Waterstofperoxide/l 
Verdere ecologische informatie  Product niet onverdund in riool afvoeren. 
 
Specifieke eco-toxicologische informatie van de in Rubriek 3 genoemde stoffen; 

Waterstofperoxide ontleedt in water en zuurstof. 
 

Gerelateerde Rubrieken:   3 
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13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING. 
 
Product 
 Het eventuele restant van het product met veel water wegspoelen. 

o Afval niet in de gootsteen werpen. 
o Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren  
o Afvoer volgens de milieuvergunning, plaatselijke voorschriften en/of nationale regelgeving. 
o Advies: Restanten aanbieden aan een vergunninghoudende afvalinzamelaar. 

 
Verpakking 

o Verontreinigde verpakkingen dienen volledig te worden leeggemaakt.  
o Vaten die niet gereinigd zijn of kunnen worden, dienen behandeld te worden als het product.  

 
Andere informatie 

Tevan BV hanteert een retoursysteem voor eigen lege verpakkingen; 
o Retour te geven verpakkingen dienen vooraf bij Tevan aangemeld te worden. 
o Verpakkingen mogen alleen gebruikt zijn voor het originele product. 
o Lege cans dienen nagespoeld te zijn met water. 
o Lege, gespoelde verpakkingen kunnen alleen retour gegeven worden bij nieuwe leveringen met 

eigen vervoer. 
o ADR-symbolen (zie Rubriek 14) dienen voor aanbieding te zijn verwijderd. 

 
Gerelateerde Rubrieken: 6, 14 

 
 

Printdatum: 14-1-2008 Pagina 8 van 11 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD   (MSDS) 
Versie : 7.0  Herlisil® 
Datum van herziening : 08-08-2007 

 
 
14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER. 
 
Identificatie gevaarlijke stof   (ALGEMEEN) 

UN-nummer    : 2014 
Juiste vervoersnaam   : WATERSTOFPEROXIDE , OPLOSSING IN WATER 
Klasse    : 5.1 
Classificatiecode  : OC1 
Verpakkingsgroep   : II 

 
Specifieke informatie: 
 Transport over de weg (ADR/) 

Etiketten   : 5.1 (Oxiderend),  8 (Bijtend) 
Gevaarsidentificatienummer : 58   
Waarschuwingsbord  : 58 / 2014 
TREM-card nummer  : 51S2014  

 
 Transport over het spoor  (RID) 

    : zie informatie voor Transport over de weg (ADR) 
 

Transport over binnenwater  (ADN/ADNR) 
    : zie informatie voor Transport over de weg (ADR) 

 
Zeetransport   (IMDG) 

 Juiste vervoersnaam   :HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 
 IMDG, klasse   : 5.1  
 Bijkomend gevaar  : 8 

Marine pollutant  : neen 
 EMS    : F-H, S-Q  
 MFAG    : N735  
 Beladingsgegevens  : Tegen warmtestraling beschermen.  
       Scheiden van poedervormige metalen en permanganaten. 
  
 Luchttransport   (ICAO/IATA) 
     : verboden 
 
*Aanvullende informatie: 

Vrijstellingen    
1000 punten regeling  : Vervoerscategorie 2  (= 333 kg) 
Limited Quantities : LQ10    (= 500 ml) 

 
Gerelateerde Rubrieken: (2), 9, 13, 15 
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15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE. 
 
Chemische identiteit : Herlisil®
 
Basis van de indeling: 

Etikettering vastgesteld door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen. 
 
WMS-symbool:  

o O, oxiderend 
o C, bijtend  

 
Naam van bestanddelen die op het etiket worden genoemd  

Individuele bestanddelen:   Waterstofperoxide  
Allergenen:   Niet van toepassing 
Sensibiliserende stoffen: Niet van toepassing 

 
Voor CONSUMENTEN: 

Geen extra informatie 
 
Bijzondere gevaren (R-zinnen): 

R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
R34: Veroorzaakt brandwonden. 
 

Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen): 
Voor professioneel gebruik: 
S3: Op een koele plaats bewaren. 
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 
S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 
S35: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 
S36/37/39:Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor 
   de ogen/het gezicht. 
S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
   mogelijk hem dit etiket tonen). 
Extra voor consumenten: 
S1: Achter slot bewaren. 
S2:  Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
(S49): Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

 
Nationale voorschriften: 

(NL) - WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl.mycobacteriën en 
bacteriesporen) en gisten op: 
1. Oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, 
echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor de 
gezondheidszorg. 
2. Oppervlakken, in ruimten bestemd voor verblijf van mensen, echter met uitzondering van keukens in 
ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg. 
3. Het uitwendige en inwendige oppervlak van installaties die in contact komen met water 
(proceswater, drinkwater winning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwaterinstallaties. 

 
Overige informatie: 

Aard van het preparaat : vloeistof 
Werkzame stof  : waterstofperoxide 
Gehalte   : 597 g/l 

Gerelateerde Rubrieken: 14 
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16 OVERIGE INFORMATIE. 
 
Dit veiligheidsinformatieblad is opgemaakt conform NEN/ISO 111014-1 en met inachtneming van de 
volgende wet- en regelgevingen;  

EG/2006/1907 :  REACh, Artikel 31, Bijlage II 
99/45/EG :  Nieuwe Preparatenrichtlijn 
67/548/EG :  Stoffenrichtlijn 
648/2004/EG :  Detergentenverordening 
98/8/EG :  Biociderichtlijn    
2004/73/EG : 29ste aanpassing Stoffenrichtlijn 

 
 
Volledige tekst R-zinnen van de geconcentreerde grondstoffen genoemd in Rubriek 3: 

R5: Ontploffingsgevaar door verwarming. 
R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
R20: Schadelijk bij inademing. 
R22:  Schadelijk bij opname door de mond. 
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

  
Gerelateerde Rubrieken: 3 

 
 
 
  
 
*Versie   : 7.0 
*Bewerkingsdatum : 08-08-2007 (Herziening van: versie 6.x) 
 
*Historie  : Versie 6.0 (06-06-2006) 

  Versie 5    (04-04-2005) 
  Versie 4    (17-02-2003) 
  Versie 3    (04-06-2001) 
  Versie 2    (11-05-1995) 
  Versie 1    (01-06-1994) (Eerste uitgifte) 

 
Opgesteld door: : Afdeling Producttechnologie 
 
*Informatie over msds : msds@tevan.com 
 
* = wijzigingen ten opzichte van vorige versie 
 
 
Disclaimer: 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt 
vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant 
aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden, indien nodig, 
regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde 
voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het 
gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste 
vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden. 
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