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100% GEURLOOS

2. Concrobium Mold Control®®

niet schuren, schrobben of stralen geen lastige apparatuur geen gevaarlijke chemicaliën

minder tijd, werk en verantwoordelijkheid lAgere kosten

een nieuwe methode met gebruik van Concrobium
1. Concrobium® Mold Stain Remover 

• Aanbrengen na HEPA stofzuigen
• Verwijdert schimmelplekken /biofilm
• Vervangt het dure slijpen en droogijsstralen e.d.
• Minder schrobben – geen giftige chemicaliën

• Hogedrukreinigen na HEPA stofzuigen
• Voorkomt schimmelgroei
• Geen vluchtige organische stoffen (VOS)
• Geen stank

Het Attick Attack concept is ontwikkeld voor snelle, milieuvriendelijke, kosteneffectieve 
schimmelsanering van moeilijk toegankelijke gebieden, zolders, kruipruimtes etc.

>Als middel tegen schimmel in huizen, bedrijven en instellingen  

>ter voorkoming van schimmelvorming na overstromingen en waterschade  

>Als voorbehandeling van bouwmaterialen, zodat deze schimmelbestendig 
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> verwijdert schimmel en schimmelsporen 

>  nanodunne coating voorkomt nieuwe aangroei 
van schimmel 

> elimineert schimmellucht

> 100% natuurlijk, reukloos en biologisch afbreekbaar

eFFeCtiviteit
>  Concrobium werkt anders dan andere op chemicaliën gebaseer-

de schimmelbestrijdingsmiddelen, doordat het schimmels en 
schimmelsporen fysiek inkapselt en deze vervolgens inactiveert 
naarmate Concrobium uithardt. 

>  Wanneer Concrobium uithardt, vormt het een onzichtbaar, 
antimicrobieel schild dat voor altijd voorkomt dat microben zich 
nestelen en waardoor wordt nieuwe schimmelgroei wordt 

veiligheid
>  Concrobium is 100% natuurlijk en bestaat uitsluitend uit 

door de FDA goedgekeurde levensmiddelenadditieven. 
>  Concrobium bevat geen quaternaire ammonium-, chloor- 

of alcoholverbindingen noch andere vluchtige organische 
verbindingen en stoot geen schadelijke gassen uit. 

>  Concrobium vormt geen gevaar voor de gezondheid van 
gebruikers of bewoners. 

>  Concrobium vereist geen bijzondere verwerking of 
persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt geleverd 
als een kant-en-klare vloeistof. 

>  Concrobium is 100% biologisch afbreekbaar en er worden 
geen bijzondere eisen gesteld aan de afvoer.  

Zie het veiligheidsinformatieblad voor specifi eke informatie 
over de veiligheid van Concrobium. 

        Tip! Tip! Tip! 

Fogmaster 
Tri-Jet 6208

Flex-A-Lite 2600 CE-EP

Concrobium is erg geschikt voor gebruik in onze 

hogedrukspuit Fogmaster tri-jet 6208 , 

Flex-A-lite 2600 Ce-ep en onze Concrobiumspuit Concrobiumspuit

Concrobium Mold Control is bij uitstek geschikt voor 
hogedrukreiniging. Spuit Concrobium Mold Control na het 
reinigen/desinfecteren van schimmels  in een open ruimte 
op het materiaal. Dit levert de volgende voordelen op:

1.  Concrobium bindt en kapselt in de lucht zwevende 
dode schimmelsporen in en reinigt daarmee de lucht.

2.  De fi jne Concrobium spray incl. dode schimmelsporen 
wordt afgezet op de horizontale en verticale oppervlak-
ken in de ruimte. De sporen worden tijdens het droog-
proces op het oppervlak gefi xeerd en kunnen daardoor 
niet weer in de lucht gaan zweven.

3.  Het ultradunne en ademende membraan dat 
Concrobium achterlaat voorkomt op effectieve 
wijze dat schimmels opnieuw gaan groeien/
koloniseren op blootgestelde oppervlakken.



Een perfecte 
vlakstraal voor 
optimale bedekking 
van oppervlakken

kunststof reservoir van 5 l, transparant met draag-
riem die het werk gemakkelijker maakt.

desinfectie na water- en rioolschade e.d. in huizen 
en bedrijven moet serieus worden genomen.

met de Concrobium-spuit heeft u altijd een 
perfect resultaat!
 
een aparte spuit voor Concrobium zorgt ervoor dat 
er geen chemicaliën met elkaar worden vermengd.

met de speciaal geselecteerde verstuiver wordt 
Concrobium in de ideale aerosolgrootte 
(druppelgrootte) verspreid. 

de aerosolgrootte en de vlakstraal garanderen een 
optimale en snelle bedekking van oppervlakken.

het resultaat: geen slappe straal of een 
ontoereikend spuitpatroon.

Concrobium-spuit 
met speciale verstuiver

11664901-C Concrobium Clean-matic 5 p

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Het juiste 
gereedschap 
is het halve 
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mAkkelijk in het gebruik 
Concrobium is een gebruiksvriendelijk product dat niet alleen 
schimmelsporen reinigt, inkapselt en inactiveert, maar ook langdu-
rige bescherming biedt. Voor professionals betekent gebruik van 
slechts één product lagere kosten en meer productiviteit: 

>  Concrobium kan op bijna alle oppervlakken zonder risico op 
schade worden toegepast. 

>  Concrobium laat geen schadelijke resten achter, die kinderen of 
huisdieren blootstellen aan risico’s.

>  Concrobium is reukloos en bevat geen geurstoffen die tijdens 
de werkzaamheden irriterend kunnen zijn voor servicemedewer-
kers of benadeelden/bewoners.  

>  Concrobium kan met een gewone sprayfl acon/sproeier worden 
aangebracht. Hierdoor kunnen grote of slecht bereikbare gebie-
den gemakkelijk worden behandeld. 

ConCrobium AAn het werk 
Concrobium wordt gebruikt bij schimmel- en waterschadesanering. 
Concrobium geeft goede resultaten en biedt tegelijkertijd langdu-
rige bescherming: 

>  Stap een: Breng Concrobium in het hele gebied aan om schim-
melsporen in te kapselen en te inactiveren. Tegelijkertijd wordt 
verdere verontreiniging voorkomen. 

>  Breng Concrobium met een doek of borstel aan om vlekken van 
oppervlakken te verwijderen, als dit om cosmetische redenen 
wenselijk is.

>   Breng Concrobium met vernevelingsapparatuur aan op moeilijk 
bereikbare gebieden waar schimmel voorkomt of waar schim-
melgroei wordt vermoed, en waar bouwmaterialen niet kunnen 
worden verwijderd.  

>  Breng Concrobium aan op het behandelde gebied, nadat deze 
is gereinigd en volledig is gesaneerd, voor extra bescherming 
tegen toekomstige schimmelgroei.

Zie de aparte brochure over het aanbrengen 
met een vernevelaar/sproeier. 

gebruik
ULV hogedrukspuit: ca. 130 m2 pr. 3,8 liter
Sproeipomp: ca. 46,5 m2 pr. 3,8 liter
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inhoud: 3,8 liter
Artikelnummer 020-004Artikelnummer 020-004Artikelnummer 020-004

100% GERUCHLOS100% GEURLOOS

ons huis wordt beschermd door
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CmSr 1:
inhoud: 1157 g
Artikelnummer: CmSr1

CmSr 2:
inhoud: 394 g
Artikelnummer:  CmSr2

ons huis wordt beschermd door 

Concrobium 
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Concrobium® mold Stain remover is een innovatief reinigingssysteem voor het verwijderen van 
vlekken en verkleuringen door schimmelvorming. met dit systeem kunnen schadeservicebe-
drijven hun taken effectiever en voordeliger uitvoeren. de unieke, niet-schuimende vloeistof 
verwijdert snel en eenvoudig de meest hardnekkige schimmelvlekken van een groot aantal op-
pervlakken en is de perfecte keuze voor professionele schimmelsaneringsbedrijven.

>  Superieure werking – door het grote oxiderende vermogen 
verwijdert het schimmelvlekken effectief van oppervlakken en 
zorgt het na één keer gebruik al voor een nieuwe uitstraling.

>  eenvoudig te gebruiken – schrobben en een tweede keer rei-
nigen is niet nodig. Breng Mold Stain Remover op het oppervlak 
aan en laat het product drogen. Reinigt en verwijdert schimmel-
vlekken na één keer gebruik al van de meeste oppervlakken.

>  geen SChAdelijke ChemiCAliën – bevat geen chloor of andere 
schadelijke chemicaliën. De werkzame stof wordt vaak gebruikt 
bij de productie van levensmiddelen. Na gebruik wordt het pro-
duct afgebroken en omgezet in zuurstof en water.

>  geen SpeCiAle AppArAtuur nodig – Het middel kan met een 
gewone drukspuit worden aangebracht. We adviseren echter 
onze speciale Concrobium Mold Stain Remover-drukspuit om  
iedere keer een optimaal resultaat te bereiken.

AAnbevolen gebruik
Concrobium Mold Stain Remover kan in huizen, ziekenhuizen, 
scholen, commerciële en industriële gebouwen worden gebruikt. 
Kortom, overal waar schimmelvlekken moeten worden verwijderd. 
Concrobium Mold Stain Remover is ideaal voor het verwijderen van 
schimmelvlekken na een schimmelsanering, ongeacht of schim-
mel hierbij mechanisch, met stoom of chemisch wordt verwijderd. 
Concrobium Mold Stain Remover verwijdert bijna alle schimmel-
vlekken en dringt kleine openingen en verbindingen binnen, waar 
schimmel met andere methoden niet kon worden verwijderd. Het 
product kan veilig worden gebruikt op de meeste harde, niet-po-
reuze of halfporeuze oppervlakken, zoals hout, spaanplaat, beton, 
metselwerk, gipsplaten, voegen, glasvezel, tegels, pvc-laminaat 
en metaal. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van 
cosmetische/zichtbare schimmelvlekken van oppervlakken. Om 
schimmel efficiënt te verwijderen, moet het oppervlak eerst met 
Concrobium Mold Control, Serum 1000 of MicroKill worden behan-
deld. Na de reiniging kan Concrobium Mold Control worden aange-
bracht om nieuwe schimmelvorming te voorkomen.

werking vAn het produCt
Concrobium Mold Stain Remover maakt gebruik van perazijnzuur, 
een zeer effectieve oxidant tegen schimmel- en bacterievlekken. 
Bij vermenging genereert het gepatenteerde, door enzymen ge-
dreven proces 2% perazijnzuur, een effectieve oplossing voor rei-
niging en verwijdering van schimmelvlekken.
Vergeleken met andere bekende chemicaliën heeft perazijnzuur 
een uniek vermogen om te oxideren en te reinigen.

brugervejledning
>  CmSr 1 - 1157 gram: Meng de inhoud van beide reservoirs in 

4,7 l water (kamertemperatuur), zodat u in totaal ca. 5,8 l reini-
gingsmiddel heeft. Regelmatig roeren (voldoende voor ca. 28-37 
m2 per verpakking)

>  CmSr 2 - 394 gram: Meng de inhoud van beide reservoirs in 
1,9 l water (kamertemperatuur), zodat u in totaal ca. 2,3 l rei-
nigingsmiddel heeft. Regelmatig roeren (voldoende voor ca.  
9-14 m2 per verpakking)

>  Wacht na de vermenging met water 30 minuten, zodat het pro-
duct het werkzame reinigingsmiddel kan genereren. Binnen 
twee uur gebruiken.

>  Spuit Concrobium Mold Stain Remover op het oppervlak en laat 
het product zijn werking doen. Het kan tot 24 uur duren voordat 
hardnekkige vlekken zijn verdwenen.

>  We adviseren om het product samen met Concrobium Mold  
Control te gebruiken voor het verwijderen en tegengaan van 
schimmel.
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100% natuurlijk

 vloeistof oxidatiepotentiaal (volt)

 perazijnzuur 1,81

 hydrogeenperoxide 1,77

 Chloor 1,49

 Chloordioxide 0,95



ConCrobiumn
A

C

produCtvoordelen
Concrobium® mold Stain remover biedt veel voordelen vergeleken met traditionele 
methoden voor professionele verwijdering van schimmelvlekken.

 methode  voordelen nadelen
 

 handmatig verwijderen • gebruikelijke, eenvoudige methode • Arbeidsintensief

 (staalborstelen en schuren)  • tijdrovend

 producten met chloor • relatief goedkope chemicalie • Schrobben noodzakelijk

   • niet effectief voor veel schimmelvlekken
 

 Soda- en • effectief •  Speciale apparatuur en opleiding 

 droogijsreiniging     noodzakelijk

   • wordt vaak uitbesteed aan specialisten

   • duur. te duur voor kleine taken

   •  "bevuilt". grondige reiniging naderhand 

noodzakelijk 

 Concrobium • Zeer effectief

 mold Stain remover •  geen speciale apparatuur of 

opleiding nodig

  • goedkoop

  • geen reiniging nodig naderhand

Concrobium mSr versus andere methoden

Concrobium mold Stain remover: resultaten voor en na
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Veiligheidsinformatieblad

Datum van uitgifte: 14-01-2015

Versie: 01.00/NLD

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

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: Concrobium

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

Aanbevolen toepassingen: Schoonmaakmiddel: 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Distributeur: NAC europe ApS

Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg
Denemarken 

Tel: +45 74 42 62 92
Fax: +45 74 42 47 86
E-mail: info@nac-europe.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
+31 30 274 88 88 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)  Uitsluitend bestemd omartsen 
te informeren bij accidentele vergiftigingen. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

DPD-classificatie (Richtlijn 
1999/45/EG):

CLP-classificatie (Verordening 

(EG) nr. 1272/2008):

    

Het product wordt overeenkomstig de classificatie- en etiketteringregels voor stoffen en 
mengsels niet als gevaarlijk geclassificeerd

Ernstigste schadelijke effecten:   
Kan lichte irritatie veroorzaken aan huid en ogen. 

2.2. Etiketteringselementen

Het product wordt overeenkomstig de classificatie- en etiketteringregels voor stoffen en 
mengsels niet als gevaarlijk geclassificeerd

Aanvullende informatie: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
Registratie 
nummer

CAS/
EG Nr.

Stof DSD-classificatie (Richtlijn 67/548/EEG)/
CLP-classificatie (Verordening (EG) nr. 
1272/2008)

w/w% Nota

.

.

.

7601-54-9
231-509-8

.

trinatriumorthofosfaat
.

.

Xi;R36/37/38
Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 

STOT SE 3;H335

1-5
.

.

.

.

.

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen en de H-zinnen.
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademen: Zoek frisse lucht op. 

Inname: Spoel de mond grondig uit en drink  1-2 glazen water met kleine slokjes.  Raadpleeg een dokter 
als de klachten aanhouden. 

Huid: Spoel de huid grondig met water en blijf spoelen gedurende lange tijd. 

Ogen: Met water afspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) totdat de irritatie verdwijnt. Raadpleeg 
een arts als de symptomen niet verdwijnen. 

Overige opmerkingen: Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Kan lichte irritatie veroorzaken aan huid en ogen. 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen Het product is niet direct ontvlambaar. Kies blusstoffen op basis van het type brand. 

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand kan verspreid worden. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is niet direct brandbaar. Vermijd inademing van damp of gas - zoek frisse lucht op. 

5.3. Advies voor brandweerlieden
Draag een onafhankelijk ademluchttoestel met chemicaliënwerende handschoenen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor andere personen dan de 
hulpdiensten:

Lekkage tegenhouden als dit zonder risico’s mogelijk is. 

Voor de hulpdiensten: Ter aanvulling op het bovenstaande:  Normale beschermende kleding equivalent aan EN 469 
wordt aanbevolen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Loos geen grote hoeveelheden geconcentreerde gemorste substantie en resten in de riolering. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Weglekkende substantie indammen en absorberen met zand of ander absorberend materiaal 
en afvoeren naar geschikte afvalcontainers.  Veeg gemorste druppeltjes op met een doek. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 13 voor instructies over het afvoeren. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Stromend water en oogdouche dienen ter beschikking te staan. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Het product moet veilig worden bewaard, buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van 
voedsel, dierenvoer, medicijnen enz. 

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

TGG: Tijdgewogen gemiddelde.

Juridische basis: Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden. 

Bevat geen stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringvereisten.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Draag de hieronder gespecificeerde persoonlijke beschermende uitrusting. 

Persoonlijke beschermende Niet vereist. 
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uitrusting, 

oog/gezichtsbescherming:

Persoonlijke beschermende 

uitrusting, huidbescherming:

Plastic of rubber handschoenen aanbevolen. 

Persoonlijke beschermende 
uitrusting, 

ademhalingsbescherming:

Niet vereist. 

Beheersing van milieublootstelling: Zorg voor compliantie met plaatselijke uitstootregels. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Vloeistof 

Kleur: Helder 

Geur: Geurloos 

Geurdrempelwaarde: Geen data 
pH (oplossing voor gebruik): Geen data 
pH (concentraat): 11,1-11,5 (20°C) 
Smelt-/vriespunt: Geen data 
Beginkookpunt en kooktraject: Geen data 
Vlampunt: Geen data  
Verdampingssnelheid: Geen data 
Ontvlambaarheid (vast, gas): Geen data 
Bovenste/onderste 
ontvlambaarheidsgrenswaarden:

Geen data 

Bovenste/onderste 
explosiegrenswaarden:

Geen data 

Dampspanning: Geen data 
Dampdichtheid: Geen data 
Relatieve dichtheid: 1,022
Oplosbaarheid: Geen data 
Verdelingscoëfficiënt 
n-octanol/water:

Geen data 

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen data 
Ontledingstemperatuur: Geen data 
Viscositeit: Geen data 
Ontploffingseigenschappen: Geen data 
Oxiderende eigenschappen: Geen data 

9.2. Overige informatie
Geen. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Niet-reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen bekend. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen bekend. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit: Het inslikken kan last veroorzaken.  Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen 
testgegevens beschikbaar. 

Acute dermale toxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 
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Acute toxicitei- inademing: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Huidcorrosie/-irritatie: Kan lichte irritatie veroorzaken.  Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen 
testgegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Tijdelijke irritatie.  Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens 
beschikbaar. 

Sensitisatie luchtwegen of huid: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Mutageniteit in geslachtscellen: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Carcinogene eigenschappen: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Voortplantingstoxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Eenmalige STOT-blootstelling: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Herhaalde STOT-blootstelling: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Aspiratiegevaar: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Overige toxicologische effecten: Geen bekend. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen testgegevens beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie

Geen testgegevens beschikbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen testgegevens beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen. 

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen bekend. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Loos geen grote hoeveelheden geconcentreerde gemorste substantie en resten in de riolering.  
Neem contact op met de plaatselijke overheden.  
 
EAC-code: Afhankelijk van branche en gebruik, bijvoorbeeld 16 05 09niet onder 16 05 06, 16 05 
07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën  
 
Absorptiemiddel verontreinigd met het product:  
EAC-code: 15 02 03 Niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en 
beschermende kleding.  
 

Lege, gereinigde verpakking moet voor recycling worden weggegooid. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gedekt door de richtlijnen voor transport van gevaarlijke goederen.

14.1. VN-nummer - 

14.2. Juiste ladingnaam 
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overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

-

14.3. Transportgevarenklasse(n) -

14.4. Verpakkingsgroep -

14.5. Milieugevaren -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

-

RUBRIEK 15: Regelgeving
Gedekt door:  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Speciale voorwaarden: Geen. 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Uitleg afkortingen: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  zPzB (vPvB): Very Persistent and Very 

Bioaccumulative  STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Classificatiemethode: Berekening gebaseerd op de gevaren van de bekende componenten. 

R-zinnen: Geen R-zinnen. 

H-zinnen: H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Training: Grondige kennis van dit veiligheidsblad moet worden vooropgesteld. 
Overige opmerkingen: Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor en is van toepassing op dit product alleen. Het 

is gebaseerd op onze huidige kennis en de informatie die de leverancier over het product kon 
verschaffen op het ogenblik van opstelling. Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming 
met de wet op het opstellen van veiligheidsinformatiebladenovereenkomstig 1907/2006/EC 
(REACH) en latere wijzigingen. 
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