
1

//9
N

Europees Jaar
voor veiligheid,

hygiëne en gezondheid
op het werk

WerI’
met

geVaal’1Ijke

prod’’1

Nederlands Istjtuut Vôbr Arbeidsomstandigheden

1 11111111 ÏlIJ 11111 III! 11111 III!! 11111 11111 11111 liii 1111! 1111
*N1A007747x*

COMMISSIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

1



De gegevens uit deze publikatie komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt of de
mening van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.

Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992

1 SBN 92-826-4513-4

© EGKS-EEG-EGA, Brussel • Luxemburg, 1992

Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Printed in Germany



Voorwoord
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lnleiding

Al in 1967 heeft de Com m issie van de Eu ropese Cemeenschappen het in itiatieÍ genomen om

regels op te stellen voor de indeling, de verpakking en het ken merken van gevaarlijke stoffen

en vervolgens in 1973 van gevaarlijke preparaten.

In de loop der jaren heeft deze wetgeving, die geregeld bijgewerkt is, ertoe geleid dat fabri-

kanten, distributeurs, importeurs en gebruikers verplicht zijn om de stoffen en preparaten

die op de markt komen en die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, van een etiket te voorzien.

Alle Lid-Staten hebben deze bepalingen inmiddels in hun nationale wetgeving opgenomen.

Weten de burgers, dewerknemers oÍ de bedrijfsleiders in het midden- en kleinbedrijf eigen-

lijk wel dat sommige produkten, waaronder ook heel gangbare, gevaarlijk kunnen zijn? We-

ten zij dat het etiket speciaal bedoeld is om de gebruiker te beschermen? Dat deze het etiket
ook moet kunnen lezen en begrijpen? Dat er in een bedrijÍ ten minste één persoon moet

zijn die zelf een etiket kan overnemen oÍ invullen en op kan treden als een etiket niet aange-

bracht is?

Hoewel in de brochure in het bijzonder de nadruk wordt gelegd op de etikettering van ge-

vaarlijke chemische produkten en op hetgebruikvan de op hetetiket vermelde inlichtingen,

mogen wij niet vergeten dat er regels bestaan die het veilig gebruik van gevaarlijke produk-

ten op het werk in iedere Lid-Staat beschrijven.

Deze regels verplichten de werkgevers de risico's te evalueren, de benodigde voorlichting

en opleidingteverstrekken en passendevoorzorgsmaatregelen te nemen voordeveiligheid

en de gezondheid van de werknemers.

Het laatste deel van de brochure geeft slechts algemene inlichtingen over de werkwijze met

gevaarlijke chemische produkten: het spreekt vanzelf dat het gebruik van bepaalde produk-

ten, zoals lood, asbest, kankerverwekkende stoffen, de toepassing van zeer specifieke wette-

lijke maatregelen vraagt.

Het is daarom erg belangrijk dat u de in uwwetgeving voorgeschreven beschermingsmaatre-

gelen toepast.

Wij hopen dat deze brochure de informatie aanreikt die u nodig heeftvoor hetveilig gebruik
van gevaarlijke produkten.





Voorbericht

ln deze mapwordtgesproken over het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten,
zoals bedoeld in Richtlijn 67l548lEEG en Richtlijn 88/379IEEC. (1)

Ook de volgende punten mogen echter niet worden vergeten: de beoordeling van de risi-
co's, de inrichting van de werkruimte, het signaleren van gevaren met behulp van pictogram-
men, het in acht nemen van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan gevaarlij-
ke stoffen, het verwijderen van gebruikte produkten en het dragen van geschikte bescher-
mingsmiddelen bij werkzaamheden die gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.

Deze map is een pedagogisch hulpmiddelvoor de opleiders in beroepsverenigingen en on-
derwijsinstellingen en is een van de publikaties die in het kader van het Europese Jaar voor
de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op het werk verschijnen.

Dit document kan in geen geval de in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
verschenen officiële communautaire teksten vervangen.

(t) lnRichtlijng2lsSlÉEGvan24iuniÍ992betreÍfendedeminimumvoorschriftenvoordeveiligheids-en/ofgezond-
heidssignalering op het werk worden nieuwe verplichtingen voorgeschreven. Deze moeten in juni 1994 in de
Lid-Staten van kracht worden.
Zij hebben met name betrekking op de signalering op het werk van de aanwezigheid van gevaarlijke produkten
op recipiënten en leidingen die deze produkten vervoeren en de plaatsen waar ze worden opgeslagen. Deze
signalering bestaat uit pictogrammen of symbolen op gekleurde achtergrond zoals beschreven in voornoemde
Richtlijnen 67 l548lEEC en 88/379lEEC.
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Kent u de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van
chemische produkten?

Sommige chemische produkten moeten van een gevaarsaanduiding
worden voorzien

Kunt u bij de volgende produkten
gebruikt? (de nummers invullen)

Voorbeelden: Y - paraÍÍine
Z - aceton

8
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A- terpentijn

B- zoulzuur 20 o/o

C- chloorbleekloog

D- neopreenlijm in oplosmiddel

E - styreen

F - oliën en vetten

G- ammonia 20 o/o

H- methylethylketon

I - tolueen

J - natriumhydroxide

K- vloeibare epoxyhars

L- trichloorethyleen

M- waterstofperoxide 30 o/o

N - dichloordiÍluormethaan

O- Íenol

P- loodoxide

Q- natriumcyanide

R- benzine

S- natriumchloraat

T- knalkwik
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Pas op voor gevaarlijke produkten!

Wij komen allemaal dikwijls in aanraking met gevaarlijke produkten, zowel op het werk als
th u is.

Voor onze veiligheid zou het natuurlijk het beste zijn als we al deze produkten vervingen
door minder giÍtige of onschadelijke produkten. Jammer genoeg gaat dat niet altiid.

U weet natuurlijk dat bepaalde chemische produkten gevaar opleveren en de oorzaak kun-
nen zijn van tal van beroepsziekten en bedrijfsongevallen.

Dat kan ook u, uw gezin, uw collega's of uw bedrijf overkomen.

Cevaarlijke chemische produkten komen namelijk niet alleen in de chemische industrie
voor.

Zij worden overal gebruikt.

Of u nu in een garage werkt oÍ in een timmermanswerkplaats, in een landbouwbedrijÍ of een
ingenieursbLlreau/ in de dienstverlening, op een vissersboot oÍ in de bouw, overal kunt u

te maken krijgen met chemische produkten die gevaar opleveren.

Misschien staan er bij u op het werk wel chemische produkten opgeslagen of moet u er zelf
mee werken.

Als u met gevaarliike produkten werkt, ziin de volgende vragen voor u van belang:

- Wat is eigenlijk een gevaarliik produkt?

- Hoe kunt u een gevaarlijk produkt herkennen?

- Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen?

- Wat moet u doen als er een ongeluk gebeurt?

DeÍinities

Chemische Produkten = chemische stofÍen en/oÍ preparaten

De communautaire wetgeving en daarmee uw onderscheiden nationale wetgevingen ver-
staan onder:

a) ,,stoffen": chemische elementen en hun verbindingen zoals zij voorkomen in natuur-
lijke toestand of bij de produktie ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig
zijn voor het behoud van de stabiliteit van het prod u kt en alle onzu iverheden ten gevolge
van het produktieprocédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden
afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast oÍ de samenstelling er-
van wordt gewijzigd;

b) ,,preparaten": mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen.
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De werkzaamheden van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen op het gebied van de indeling en de
etikettering van gevaarlijke produkten en preparaten

Historisch overzicht

Al in1967 heeÍt de Commissie van de Eu ropese Gemeenschappen het initiatief genomen om
regels op te stellen voor de indeling, de verpakking en het ken merken van gevaarlijke stofÍen
en vervolgens in '1973 van gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen).

Dezewetgeving is in de loop der jaren geregeld bijgewerkt en heeft ertoe geleid datÍabrikan-
ten, distributeurs, importeurs en werkgevers (1) nu verplicht zijn om alle stoffen die voor
de mens of het milieu gevaarlijk zijn als zodanig te kenmerken.

Nieuwe gevaarlijke stoffen

Nieuwe chemische stofÍen moeten, voordat zij in de Cemeenschap op de markt gebracht
worden, eerst worden getest en bij de bevoegde nationale autoriteiten worden aange-
meld. ('?) lndien zij als gevaarlijk worden aangemerkt, moeten zij volgens de voorschriften
van de Europese richtlijnen worden verpakt en gekenmerkt.

Bestaande gevaarlijke stoffen

Hetzelfde geldt voor reeds bestaande chemische stoÍfen (3), die - voorzover zij gevaarlijk
zijn - eveneens volgens precieze criteria die in de richtlijn zijn vastgesteld, verpakt en ge-
kenmerkt moeten worden.

Deze richtlijn bevat een bijlage waarin een lijst van stofÍen is opgenomen waarvoor in de hele
Cemeenschap geldende gevaarsaanduidingen zijn overeengekomen.

Van deze bijlage wordt op gezette tijden een bijgewerkte versie gemaakt, die op diskette of
magneetband besch ikba ar is. Deze zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor officiële publikaties
der Europese Gemeenschappen, 2, rue Mercier, t-2985 Luxemburg.

Alle stoffen waarvan de Íabrikant redelijkerwijs kan verwachten dat ze gevaarlijk zijn, maar
die niet in de bovengenoemde bijlage zijn opgenomen, moeten verpakt en van een voorlopi-
ge aanduiding voorzien worden volgens de regels en criteria die in de richtlijn zijn be-
sch reven.

Deze voorlopige aanduiding blijÍt geldig totdat de stoÍ in de richtlijn is opgenomen, dan wel
besloten is deze niet in de richtlijn op te nemen, omdat hij níet als gevaarlijk in de zin van
de richtlijn wordt aangemerkt.

(t) Sommige Lid-Staten hebben de etikettering op het werk al verplicht gesteld. Richtlijn 92l58lEEC, die in .iuni 1994
van toepassing zal worden, zal deze verplichting veralgemenen door het gebruik van aan de verschillende risi-
co's aangepaste etiketten of borden verplicht te stellen.

(2) Zesde wijziging van Richtlijn 67lsABlEEC.
(3) Die niet in bijlage 1 van Rlchtliln 67l548lEEC zijn opgenomen.
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Waarom moeten de gevaarlijke produkten in uw bedrijf
worden geëtiketteerd?

Misschien denkt u nu dat dit alles voor u niet zo van belang is, omdat uw bedrijf niets met
de chemische industrie te maken heeft.

U moet echter wel bedenken dat chemische produkten in tal van uiteenlopende vormen
voorkomen en dat ook bepaalde heel gangbare produkten gevaarlijk kunnen zijn. Zulke pro-
dukten worden overal aangetroffen, zowel in grote bedrijven als in ambachtelijke onderne-
mingen en het midden- en kleinbedrijÍ.

Vaak is men niet op de hoogtevan de gevaarlijke eigenschappen van deze produkten en wor-
den de consequenties van het ondoordacht gebruiken ervan onderschat.

De Europese richtlijnen en de voorschriften voor het kenmerken van
gevaarlijke produkten

Om personen die in aanraking kunnen komen met gevaarlijke produkten hierover te infor-
meren, bestaan in uw land voorschriften voor de etikettering van dergelijke produkten, die
gebaseerd zijn op de Europese richtlijnen. Met de opstelling van deze richtlijnen heeÍt de
Commissie van de Europese Cemeenschappen beoogd in Europa een voorlichtings- en har-
monisatiebeleid tot stand te brengen voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van
gevaarlijke produ kten.

Het etiket, de eerste informatiebron voor de gebruiker

Het etiket is speciaal voor de gebruiker ontworpen. Het stelt deze in staat om bij het gebruik
van een produkt te weten om welk produkt het gaat. De voornaamste risico's van het pro-
dukt voor mens en milieu staan op het etiket vermeld. Ook wordt aangegeven welke voor-
zorgen bij het gebruik en de opslag van het produkt in acht moeten worden genomen.

Toch blijkt in de praktijk dat niet alle produkten waarvoor dat verplicht is, van een etiket ziin
voorzien. Zelfs als dat wel het geval is, voldoet het etiket vaak niet aan de regels. Ook wordt
het niet altijd aandachtig bekeken en vaak niet of verkeerd begrepen.

ledere geleverde verpakking die een gevaarlijke stof bevat, moet van een etiket zijn voor-
zien waarop de naam van de stof, de herkomst en de potentiële gevaren ervan staan
vermeld.

Naam van het prcdukt
(enkelvoudige stof

ot preparuat)
-&

Aad van het gqaar

ffitrffry

ffilí*:"s::""t"*

Vooruorgsmaatrcgelen
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Deze informatiemap is samengesteld om u meer vertrouwd te maken met
de functie en het nut van de etikettering van gevaarlijke produkten

Het kan namelijk niet vaak genoeg gezegd worden dat bij vrijwel alle werkzaamheden, oÍ
het nu in de landbouw, de industrie, de handel of het wetenschappelijk onderzoek is, ge-
vaarlijke produkten worden vervaardigd, gebruikt, aÍgevoerd of uitgestoten.

Er bestaan tegenwoordig meer dan een miljoen chemische stoÍfen en daarvan zijn er bijna
50 000 in meerdere oÍ mindere mate gevaarlijk voor de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers of zelfs van de bevolking in het algemeen.

De meeste van deze stoffen worden niet altiid correct gebruikt, gelet oP
de gevolgen die zij kunnen hebben voor de mens en het leefmilieu

Het gebeurt maar al te vaak dat een werknemer zijn taak moet vervullen in een ruimte waar
tal van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, oÍ daar zelÍ mee moet werken, zonder dat hij over
alle daaraan verbonden gevaren wordt voorgelicht. Deze informatiemap is bedoeld om u de
nodige basiskennis en praktische tips te geven over het gebruik van het etiket en het overne-
men daarvan.

Het etiket is voor de gebruiker de eerste bron van informatie over het produkÍ. Het is dus
van belang dat iedereen, op het werk of thuis, leert om het etiket te lezen en dit dan ook
begrijpt.
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Wat zijn gevaarlijke produkten?
Waar worden ze aangetroffen?

Wat wordt verstaan onder ugevaarlijke stofíen"?

Dit zijn stoffen die een oÍ meer van de volgende eigenschappen hebben:

- de stor kan brand or ontptorÍingen veroorzaken U tr W

E@
Etr

Sommige stoffen kunnen verscheidene van deze eigenschappen tegelijk hebben, bij voor-
beeld tolueen, dat zowel schadelijk als licht ontvlambaar is.

- de stof is gevaarlijk voor de gezondheid

- de stof is corrosief oÍ irriterend

- de stof is gevaarlijk voor het milieu.

Xn

Schadelijk

Naam en adres van

de Íabrikant,

distributeur oÍ

importeur

F

Licht ontvlambaar

TOLUEEN
Licht ontvlambaar

Schadeliik bii inademing

Veruijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Aanraking met de ogen vermijden
AÍval niet in de gootsteen werpen

Maatre0elen treÍÍen teoen ontladingen van statische eleKriciteit

Op de meeste werkplekken...

U kunt met deze produkten te maken krijgen bij het vervoer ervan, bij het uitladen of in ont-
vangst nemen van leveringen, in het magazijn, de werkplaats, de technische afdelingen, het
ketelhuis, enzovoort.

Ook buiten de bedrijven worden gevaarlijke produkten aangetroffen, bijvoorbeeld nieuwe
produkten die op de markt worden gebracht of afval dat moet worden verwijderd.
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De verwijdering van deze produkten kan ernstige problemen opleveren
voor het milieu!

Liimen, harsen, losmiddelen en bewerkingsvloeistoÍfen worden bij de Íabricage van eind-
produkten gebruikt.

Verdunners, ontvettingsmiddelen en oppervlaktebehandelingsmiddelen komen bijallerlei
procédés voor.

KleurstoÍfen worden gebruikt voor textiel, verven en lakken.

Bleekwater, vulmiddelen, lijm, verf en conserveermiddelen zif n nodig voor het onderhoud
en schoonmaken van gebouwen.

Pesticiden en meststoffen worden gebruikt in de landbouw en bij het tuinieren ... ontvet-
tingsmiddelen, antivries, smeermiddelen en autolak in garages ... inkten, oplosmiddelen en
lakken in drukkerijen, polyurethaanschuim, toeslagstoffen voor beton, ontkistingsoliën in
de bouw, enzovoort, enzovoort.

Chemische produkten worden in verschillende vormen gehruikt

- in ,rzuivere" vorm:
o bij voorbeeld aceton, trichloorethyleen

- opgelost in water:

o ammonia

o zoulzuur bij beitsen en ontkalken, andere sterke zuren (zwavelzuur, salpeterzuur,
enz.) bij de metaalbereiding, de elektronika,...

o waterstoffluorideoplossing (fluorwaterstofzuur) bij de glas- en kristalfabricage, de
metaalbereiding, de vervaardiging van papier...

a formaldehyd (formaline) als ontsmettingsmiddel of reagens in de textiel-, de leer- en
de papierindustrie,...

- in preparaten (oplossingen en mengsels), wat meestal het geval is:

o verf/ lijm, schoonmaakmiddelen, oliën, vetten/ ontkistingsmiddelen, inkten, kleur-
stoff en, oppervlaktebehandel i n gs m iddelen voo r metalen, enzovoort.

ledereen kan dus te maken krijgen met produkten die voor hemzelf, voor anderen of voor
het bedrijf gevaarlijk zijn.

Dank zij de verplichte etikettering van stoffen en preparaten kunnen de gebruikers zelf te
weten komen wat de gevaren en de belangrijkste aanwijzingen voor het gebruik zijn.

Andere bronnen van gevaar

Sommige produkten waarop de etiketteringsvoorschriften niet van toepassing zijn of die
niet geëtiketteerd kunnen worden, kunnen ook zeer gevaarlijk zijn.

Vergiftige of schadelijke gassen, dampen die vrijkomen bij snijden en lassen en bij het aÍ-
krabben van oude verflagen, kunnen het lichaam niet alleen met de ingeademde lucht bin-
nendringen maar ook via de huid. Sommige vaste stoffen en vloeistofÍen zijn niet alleen bij
inslikken gevaarlijk, maar ook als zij met de huid in contact komen.
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Collectieve bescherming heeft de hoogste prioriteit

Als u gevaarlijke stoÍfen gebruikt, moet u de risico's beperken door de werkplek aan te pas-
sen. Collectieve bescherming betekent het inrichten van gezonde werkplaatsen, zonder ge-
vaar op ontsnapping van dampen oÍ gevaarlijke produkten ,zorgen voor goede luchtverver-
sing in de werkruimte, zo nodig met behulp van een toereikend ventilatie- enloÍ aÍzuig-
systeem.

Wanneer dit niet voldoende blijkt, moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
worden gebruikt:

- voor de huid (handschoenen, voorschoten, overalls...);

- voor de luchtwegen (Íiltermaskers, ademhalingstoestellen, gaspakken, enz.). Zorg dat u
het goede filter gebruikt!

- voor de ogen (bril of masker...).

Etiket, biigeleve rde aanwijzi nge n, gebruiksaanwijzi n g e n
ve i li gh e i d si nf o r m ati e b I ad

Voordat u met gevaarlijke produkten aan het werk gaat, moet u aandachtig het etiket en de
bijgeleverde aanwijzingen, de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinÍormatieblad lezen,
zodat u op de hoogte bent van de voorzorgen die u in acht moet nemen.

Als u met een onbekend produkt werkt of als u de aanwijzingen niet begrijpt, moet u om
nadere informatie vragen. Het gaat om uw gezondheid en u heeft er recht op de nodige in-
lichtingen te krijgen:

- in het bedrijf is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat alle aanvullende gegevens
beschikbaar komen, eventueel via de bedrijfsarts of een veiligheidsdeskundige;

- indien u produkten koopt, moet de verkoper of de fabrikant deze aanvullende gegevens
in de vorm van veiligheidsinÍormatiebladen verstrekken.

OntploÍbaar Milieugevaarlijk

Leer ze kennen in uw eigen belang
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Evaluatie van de gevaren van preparaten afhankelijk van hun fysisch-
chemische eigenschappen en van hun gevolgen voor de gezondheid

Evaluatie van de gevaren
van een preparaat

Fysieke gevaren voortvloeiend uit de fysisch-
chem ische eigenschappen

- ontplofbaarheid

- oxyderende eigenschappen

- ontvlambaarheid

Cevaren voor de gezondheid voortvloeiend uit
toxicologische eigenschappen

- acute dodelijke werking

- onomkeerbare, niet dodelijke effecten na
een mal ige blootstel Ii ng

- ernstige effecten na herhaalde oÍ langdurige
blootstelling

- corrosieve werking

- irriterende werking

- sensibiliserende werking

- kankerverwekkende werking

- mutagene werking

- teratogene werking
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Onderschatte of onbekende risico's van produkten

Het risico van het vak

Spreken we van ,,het risico van het vak", dan denken we meestal aan risico's die rechtstreeks
met dat vak verband houden, bij voorbeeld vallen, snij- of pletgevaar bij machines, elektri-
sche schokken/ enzovoort. Behalve in de gespecialiseerde industrie denkt men zelden aan
risico's door chemische stoffen , zoals ontploffingen en risico's voor de gezondheid.

Bij talvan produkten beseffen de gebruikers niet dat het om gevaarlijke chemische produk-
ten gaat, bij voorbeeld verf, lak, olie, vet, lijm, enzovoort.

,,Yeri is geen chemische stof zoals natronloog."

De macht der gewoonte

Wij denken vaak dat we een produkt kennen
omdat we gewend zijn het te gebru iken... en
daardoor zien we de risico's bij het gebruik
over het hoofd.

,,Wij gebruiken dit al twintig iaar."

Sommige in de industrie gebruikte produk-
ten zijn vrij in de handel verkrijgbaar; daaru it
concluderen we maar al te gauw dat het wel
los loopt met het gevaar.

,rAls het gevaarlijk was, zou je het niet zo
kunnen kopen."

Een sluipend gevaar

Soms is het gevaar duidelijk: brandwonden als een produkt op de huid of in de ogen spat,
of bewustzijnsverlies door verstikking oÍ vergiÍtiging.

Maar meestal zijn de gevolgen sluipend. De verschijnselen worden dan niet meteen na con-
tact met het produkt zichtbaar. Ook is het verband tussen oorzaak en gevolg niet altijd dui-
delijk.

Herhaalde blootstelling aan of langdurig contact met een gevaarlijke produkt kan namelijk
geleidelijk leiden tot aandoeningen van het zenuwstelsel, de longen, maar ook de lever, de
nieren, de blaas, enzovoort.

Als het gevaarliik
was, zou je het niet zo

kunnen kopen!
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Produkten kunnen gevaarlijk zijn, omdat zij brand oÍ
o ntpl oÍÍi n ge n ku n n e n ve roorzake n

Talvan branden in bedrijfsgebouwen zijn te
wijten aan verkeerd gebruik van chemische
produkten. Soms is men de brand snel mees-
ter als onmiddellijk actie ondernomen
wordt, maar in andere gevallen zijn grote ma-
teriële schade, lichamelijk letsel en soms
zelfs sterÍgevallen het gevolg.

Er bestaat gevaar voor brand of ontploffin-
gen als een ontvlambaar (brandbaar) pro-
du kt, een produ kt dat de verbrand ing bevor-
dert (oxyderend produkt) en een energie-
bron (warmte, vonk, vlam)gelijktijdig aanwe-
zíg zijn.

Deze drie Íactoren worden dikwijls in de
vorm van een driehoek weergegeven, de zo-
genaamde branddriehoek. Ontbreekt een
van de zijden van de driehoek, dan is brand
uitgesloten.

brandbare stol

Ontvlambare produkten zijn vaste stoffen,
vloeistoffen of gassen, die in aanwezigheid
van luchtvlam kunnen vatten en dan kunnen
blijven branden.

De brandbaarste produkten zijn te herken-
nen aan het vlamsymbool op het etiket (zeer
licht ontvlambaar: F+ en licht ontvlam-
baar: F)

Oxyderende produkten zijn produkten die
de verbranding van een ontvlambare stof
kunnen onderhouden.

ln de meeste gevallen is de zuurstof in de
lucht de oxyderende stof. Maar het kan ook
voorkomen dat een chemische stof die zuur-
stoÍ bevat als zodanig optreedt, bij voor-
beeld nitraten, chloraten, peroxiden.

Oxyderende produkten herkent men aan
het hiernaast afgebeelde symbool op het
etiket.

Ontvlamhare produkten

MM
Zoer licht ontvlambaar Licht ontvlambaaÍ

Oxyderende produkten

E
Oxyderend
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OntploÍbare produkten

Er zijn produkten die heftig reageren onder
invloed van een vlam, warmte, een schok of
wrijving, waarbij een ontploffing plaats-
vindt. Zij kunnen ongelukken, ernstige ver-
brandingen en grote materiële schade ver-
oorzaken.

Ontplofbare produkten herkent men aan de
exploderende bom die op het etiket wordt
afgebeeld.

W
Ontplofbaar

Produkten kunnen gevaarliik zijn doordat zij
de gezondheid schaden

Afhankelijk van hun eigenschappen, de manier waarop zij in het lichaam geraken, de opge-
nomen hoeveelheid en persoonlijke factoren kunnen gevaarlijke produkten in meerdere of
mindere mate de gezondheid schaden.

o acute vergiftigingen

Sommige produkten werken als een vergif dat via het bloed door het hele lichaam verspreid
wordt. Deze vergiftiging kan ineens optreden. ln dat geval spreken we van acute vergiÍ-
tiging.

Zij kunnen leiden tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, ademnood en in ernsti-
ge gevallen tot bewusteloosheid en ademstilstand, soms gevolgd door de dood.

Dergelijke vergiftigingen kunnen bij voorbeeld optreden bij het gebruik van produkten die
oplosmiddelen bevatten in slecht geventileerde ruimten (putten, silo's, bassins, tanks, rio-
len, kelders, enz.).

. chronische vergiftiging

Als gedurende een lange periode oÍ herhaaldelijk blootstelling aan het produkt plaatsvindt,
ook al is dit sterk verdund, wordt gesproken van chronische vergiftiging. Dit kan leiden tot
aandoeningen van de longen, de hersenen en hetzenuwstelsel. Er moetopworden gewezen
dat de gevolgen van de vergiftiging niet altiid geheel verdwijnen, zelfs al wordt de blootstel-
ling gestopt.

o vergiftig en schadelijk

Sommige produkten worden vergiftig (fenol, methanol, kwik, zinkchromaat...) of schadeliik
(tolueen, trichloorethyleen) genoemd, al naar gelang hun mate van giftigheid. ZelÍs een min-
der vergiÍtig, als schadelijk aangemerkt produkt kan zeer gevaarlijk en soms zelfs dodelijk
worden als de dosis maar hoog genoeg is.

o kankerverwekkend - mutageen - vergittig vooÍ de nageslacht

Sommige stoffen worden kankerverwekkend genoemd: zij kunnen bij de mens kanker ver-
oorzaken of bevorderen. Voorbeelden hiervan ziin zinkchromaten en benzeen.

Momenteel (juli1992) zijn in Richtlijn 67l54BlEEC '149 stoffen of groepen stoffen als kanker-
verwekkend aangemerkt.
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Andere stoffen, die mutageen genoemd worden, kunnen leiden tot genetische mutaties die
erfelijke genetische afwijkingen kunnen veroorzaken.

De produkten die vergiftig voor de nageslacht worden genoemd, kunnen met name mis-
vormingen bij het ongeboren kind veroorzaken.

Corrosieve en irriterende stofien

Er bestaan twee klassen produkten die zoge-
naamde lokale effecten teweegbrengen, dat
wil zeggen effecten die gewoonlijk beperkt
blijven tot de plaats waar de stof met het
lichaam in aanraking kwam

CoíosisÍ lrriterend

o Corrosievestoffenoefeneneenverwoestendewerkingoplevendweefsel uit,Zijvernieti-
gen de cellen van de opperhuid, verbranden de huid en de slijmvliezen en kunnen zeer
ernstige wonden veroorzaken.

Het gaat hier om zuren (zoutzuur, zwavelzuur...), basen (natronloog, kaliloog...), oxyde-
re n de ve rb i n d i n ge n (so m m i ge pe rox i d e n, geco n ce ntree rd b I ee kwate r...).

Wan neer deze corrosieve stoffen met menselijk weefsel in contact komen, ontstaan meestal
chemische verbrandingen en ernstige infecties.

o lrriterendestoffenveroorzakenjeukofroodheidvandehuid,bindvliesontstekingofont-
stekingen van de luchtwegen.

Dít is het geval bij verdunde oplossingen van natrium- oÍ kaliumhydroxide, ammonia, zuren
oÍ bleekwater, organische oplosmiddelen (tetrachloorkoolstof, terpentijn) oÍ basen...

Andere produkten veroorzaken alleen bij bepaalde personen allergische reacties van de
huid of de luchtwegen.

Deze produkten worden sensibiliserende stoffen genoemd.

Zij kunnen astma-aanvallen of eczeem veroorzaken; voorbeelden zijn isocyanaten, die in
sommige verven en metaalbehandelingsmiddelen voorkomen, en epoxyharsen.

Stoffen die levend weefsel ernstig kunnen beschadigen

EE

Xi

E
lrriterend

LET OP HET VERSCHIL:

Lees de tekst om te zien
wat het gevaar is

Xn

E
Schadelijk
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Gevaarlijke stoÍfen die het milieu kunnen vervuilen

Veel stoÍfen die ongehinderd in het milieu
terechtkomen, kunnen tot onmiddellijke
vervuiling of tot vervuiling op de lange ter-
mijn leiden, die moeilijk ongedaan te maken
is.

Milieugevaarlijke stoffen zijn stoffen die, als
zij in het milieu terechtkomen/ een onmid-
dellijk risico of een risico op de lange termijn
kunnen vormen voor het aquatisch milieu,
de bodem, de lucht of de natuur in het al-

Semeen.
Gevaarlijk voor

het mili€u

Dit zijn bij voorbeeld organochloorverbindingen, de actieve stoÍfen in pesticiden, bepaalde
oplosmiddelen, zouten van zware metalen.

Lozing van deze produkten kan het leven in een rivier vernietigen oÍ de verontreinigde bo-
dem voor lange tijd vergiftigen.
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Hoe komen gevaarliike chemische produkten
het lichaam binnen?

Cevaarlijke produkten worden hoofdzakelijk langs een of meer van de volgende drie wegen
opgenomen: door inslikken, via de huid of door inademing.

De vorm van het produkt speelt daarbij een belangrijke rol.

ln het algemeen wordt het produkt makkelijkeropgenomen, en is het dus des te gevaarlijker
naarmate de deeltjes kleiner zijn, zoals vaste stoffen in poedervorm/ of vloeistoffen als
aërosol.

In hoeverre het produkt wordt opgenomen, wordt door tal van Íactoren bepaald, onder
meer de deeltjesgrootte, de concentratie, de blootstellingsduur, de ventilatie, het gebruik
van beschermingsmiddelen, de oplosbaarheid van het produkt in vetten, enzovoort.

Opname door de mond (inslikken)

Natuurlijk slikt niemand opzettelijk een che-
misch produkt in. Opname door de mond
gebeurt meestal per ongeluk of door onvoor-
zichtigheid:

- wanneer een produkt met behulp van
een pipet van het ene vat in het andere
wordt gebracht, oÍ wanneer een produkt
in een verpakking wordt bewaard die
voor voedsel of drank bestemd is;

- wanneer iemand, na met een gevaarlijk
produkt te hebben gewerkt, de handen
aan de mond brengt om te roken, te eten
of zelfs alleen maar zijn gezicht afveegt.

Opname via de huid (huidpenetratie)

Sommige produkten, zoals irriterende en
corrosieve stoffen, oeÍenen hun werking uit
op de plaats waar zij met de huid, de slijm-
vliezen of de ogen in contact komen.

Andere, in vet oplosbare produkten werken
ook op de huid in maar dringen daar boven-
dien doorheen en verspreiden zich zo in het
hele lichaam/ waar zij nog verdere schade
kunnen aanrichten.

Dit is het geval met oplosmiddelen, die de
huid ontvetten en zo de nieren, de lever en
het zenuwstelsel kunnen aantasten.

0

%
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Benzeen brengt schade toe aan het beenmerg. Daarom mag motorbenzine, een produkt dat
vrij veel benzeen kan bevatten (tot 5 %), nooit gebruikt worden om de handen te wassen.

Vooral met wondjes moet men altijd oppassen omdat gevaarlijke produkten daardoor heel
gemakkelijk het lichaam kunnen binnendringen.

Opname via de longen (inademing)

Opname door inademing komt op het werk
het vaakst voor; verontreinigende produk-
ten kunnen zich in de omgevingslucht ver-
spreiden en komen met de ingeademde
lucht via de longen het lichaam binnen.

Dit gebeurt bij het werken met oplosmidde-
len, verf of lijm, bij het afbranden van lood-
houdende verf en bij lassen.

Na inademing komen deze produkten via de
longen in het bloed terecht en kunnen zo
stoornissen van de ademhalingswegen en
ook van andere organen veroorzaken.

Een produkt dat door inslikken, via de huid
oÍ via de longen het lichaam binnendringt,
kan door het bloed verder getransporteerd
worden en andere organen, bij voorbeeld de
nieren of de lever, bereiken.
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Vijf gouden regels om de kans op ongelukken te

1.

verkleinen

Controleer verpakkingen en containers op eventuele gebreken, zo-
dat u lekken en morsen kunt voorkomen.Zorg ervoor dat gassen,
dampen, rook en stof worden afgezogen op de plaats waar zij ont-
staan. Draag zo nodig een gelaatsmasker. Pas op voor eventuele ont-
stekingsbron nen.

Bewaar gevaarlijke produkten uitsluitend in daarvoor bestemde ver-
pakkingen, voorzien van een correct etiket. Doe dergelijke produk-
ten nooit in flessen oÍ andere verpakkingen die voor levensmiddelen
besternd zijn, zoals limonade- of bierflessen. Hierdoor gebeuren elk
jaar weer ernstige ongelukken. Bewaar gevaarlijke stofÍen bij voor-
keur achter slot.

Zorg dat deze stoffen nooit met de mond in aanraking komen. Eet,
drink en rook niet als u in een ruimte bentwaar gevaarlijke stoffen ge-
bruikt worden of als u daar zelÍ mee werkt.

Werk zorgvuldig. Vermijd contact met de huid. Bescherm, indien
noodzakelijk, de blootgestelde lichaamsdelen met behulp van per-
soonlijke beschermingsmiddelen (voorschoot, handschoenen, laar-
zen, veiligheidsbril, gelaatsscherm, enz.).

Houdt u nauwgezet aan de voorschriften voor uw persoonlijke hy-
giëne: was uw handen. Trek verontreinigde werkkleding uit voor u
gaat eten. Wonden, al zijn zij nogzo klein, moeten direct behandeld
en verbonden worden.

2.

5.
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Etiketten lezen en begrijpen

Het etiket: de eerste informatiebron

Het etiket is de eerste bron van informatie over het produkt voor de gebruiker. Deze moet
het etiket dus kunnen lezen en begrijpen.

Op elke verpakking een etiket

De oorspronkelijke verpakking moet van een etiket voorzien zijn, maar ook na overschen-
ken oÍ herverpakken moet op de nieuwe verpakking een etiket worden aangebracht.

Het etiket moet duidelijk zif n en gesteld zijn in de taal of talen die in uw land gesproken
worden.

Op het etiket staan:

Naam en adres
van de Íabrikant
distributeur
of importeur

Een of twee zwaÍte
symbolen op een oranje
achterqÍond, die de
vooÍnaamste gevaren van
de stoÍ oÍ het pÍeparaat

aangeven. Bij elk symbool
staat de betekenis voluít
vermeld: T - Vergiftig,
Xn - Schadelijk, enzovoort

Veiligheidsaanbevelingen
voor het produK (stof oÍ
preparaat), die ook in de
wetgeving zijn

Naam van het produkt:

Bii een zuivere stoÍ is
dit de chemische naam.

Bij een Íabrieksprodukt
de handelsnaam oÍ de

aanduiding van het
produkt. Als zeer

vergiftige, vergiÍtige,
schadelijke oÍ coÍosieve

stoÍfen boven een

bepaalde concentratie
aanwezig zijn, moet de

chemische naam hiervan
ook worden aangegeven met

de zin ,,bevat..."

De voornaamste 0evaren
van het produh (stoÍ oÍ
preparaat) door middel

van in de wetgeving
vastgelegde

standaardzinnen.

Het hierboven afgebeelde etiket is in overeenstemming met de wettelijke voorschriÍten voor
de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten. (1)

Deze etíketten mogen niet worden verward met andere etiketten, die u waarschijnlijk ook
wel eens gezien heeft en die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

Het gaat hier om twee verschillende reglementeringen, al worden daarbij soms dezelÍde
symbolen gebruikt.

Xn

schadetiik

BONCOLOR

11, rue de la Source

F-92290 oRrY

t

Licht ontvlambaar

TOLUEEN
Licht ontvlambaar

Schadeliik bii inademing

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Aanraking met de ogen vermilden
AÍval niet in de gootsteen werpen

MaaÍegelen treÍÍen tegen ontladingen van statische elektriciteit

í) Op 1 november 1993 zullen kleine wijzigingen in de inhoud van het etiket worden aangebracht.
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Betekenis van de op de etiketten gebruikte symbolen 

Beschrijving van de gevaren Voorbeelden van produkten Voorzorgsmaatregelen 

- Verg iftige en schadelijke stoffen en preparaten • methanol, brandspir itus, ontvlekkingsmiddelen •Beschermi ngsmiddelen gebruiken om contact 
die zelfs in kleine hoeveelheden gevaar voor • waterafstotende sprays met de huid te voorkomen: handschoenen, 
de gezondheid opleveren. • ontsmettingsmiddelen (creoline) gelaatsscherm, overall ". 

• spuitbuslak voor auto's enzovoort • Bij voorkeur bu iten of in een goed geventileerde 
- Al s de schadeli jke werk ing van het produkt al ruimte werken. 

b ij zeer geringe hoeveelheden optreedt, wordt • Goede hygiëne: handen wassen, nooit eten of 
het symbool " Vergiftig" gebruikt. • vlekkenwater, tr ichloorethyleen roken tijdens het gebruik. 

- Deze stoffen kunnen in het lichaam komen 
•oplosmiddelen voo r ve rf • Vooral spuitbussen zijn gevaarlijk (inademing!). 
• schoonmaakm iddelen • Buiten bereik van kinderen houden. 

door inademing, inslikken of via de huid. • conse rveer- en beschermin gsmiddelen voo r hout 
• verfafbijtm iddelen 

(F) Licht ontvlambare stoffen ontbranden in aanwezig-
heid van een vlam, een warmtebron (heet opper- • petroleum, benzine, • Op een goed geventi leerde plaats bewaren. 
vlak) of een vonk. • brandspi ri tus, methano l •Nooit gebruiken in de buurt van een 

(F +) Zeer licht ontvlambare stoffen kunnen zeer gemak- • terpentijn, te rpentine, warmtebron, een heet oppervlak, vonken of 
kelijk door een ontstekingsbron (vlam, vonk) tot • aceton , kwastenreinigers, open vuur. 
ontbranding worden gebracht, zelfs beneden 0 •c. 

op losmiddelen voo r verf • Niet roken!! 

- Voor verbranding zij n een brandbare stof, • spuitbuslak, metaalve rf •Geen nylon kled ing dragen en altijd een 

zuurstof en een ontstekingsbron nodig. • ru itenontdooiers brandb lusser bi nnen handbereik houden als u 

Oxyderende stoffen (stoffen d ie veel zuurstof • contact li jmen, (neopreen-)iijmen met ontvlambare produkten werkt. 

bevatten) bevorderen de brand van andere • luchtverfri sse rs • Ontvlambare produkten (symbool F) gescheiden 

stoffen in hoge mate. houden van oxyderende produkten (symbool 0). 

- Corrosieve stoffen brengen ernstige schade toe •ontstopp ingsmiddelen , ontkalkingsmiddelen • In de oorspronkeli jke verpakk ing bewaren (goed 
aan levend weefsel en tasten ook andere • natriumhydroxide, afb ijtmiddelen gesloten - met veiligheidssluiting). 
materialen aan. • zuren, zwavelzuur (accuzuur) • Buiten bereik van ki nderen houden. 

Soms treedt dit effect op door de · oven- en WC-rein igers • Veilig neerzetten. Nooit op vensterbanken en 

aanwezigheid van water of vocht. • produkten voor afwasmachi nes (indien vochtig) dergelijke zetten (vallen!). 
• Hu id, ogen". beschermen tegen spatten. 

• bleekwater 
Voorzichtig schenken of strooien. Altijd handschoenen 

- Herhaald contact met irriterende stoffen kan en een veiligheidsbril dragen. 
leiden tot ontstekingsreacties van hu id en •terpentijn • Hygiëne is essentieel: na gebruik gezicht en handen 

sli jmvliezen". • ammonia goed wassen. 
• polyesterkit • Als " eerste hulp" 10 minuten spoelen met veel water. 

• _Corrosieve stoffen in spuitbus zi jn gevaarlijk! 

- Een exp losie is een zeer snelle verbrand ing, die · all e spuitbussen (ook lege) kunn en •Oververhitting, schokken vermijden, afschermen 
afhangt van de eigenschappen van het exploderen als ze boven de 50 °C wo rden verhit: van direct zon licht... 
prod ukt, de temperatuur (wa rmtebron), contact luchtverfr issers, haarlak, verf, lak, • Nooit in de buurt van warmtebronnen, lampen, 
met andere stoffen (react ies), schokken, ruitenontdoo iers, enzovoort kachels, enzovoort p laatsen. 

wr ijving" . • Streng verboden te roken! 

Stoffen: 
•Het produkt of de resten ervan als gevaarl ijk - zeer verg ift ig voor in het water levende • act ieve stoffen in pest iciden 

organ ismen • ch loorfluo rkoolwatersto ffen (CFK) 
afval verwijderen. 

- vergiftig voor de fauna •Verontreinigi ng van de omgeving door goede 

- gevaarl ijk voor de ozonlaag opslag voorkomen. 



De etikettering van gevaarlijke produkten in het bedrijf

Etikettering is verplicht

De nationale regelgeving in uw land is een voortvloeisel van Europese richtlijnen.

ln deze richtlijnen is bepaald welke produkten gevaarlijk zijn, maar ook hoe zij gekenmerkt
en verpakt moeten worden. De gevaarsymbolen en -aanduidingen, de waarschuwingszin-
nen voor bijzondere gevaren en de veiligheidsaanbevelingen, die gebruikt moeten worden
wanneer de produkten op de markt worden gebracht, staan hierin beschreven.

Deze Europese richtlijnen en de bijlagen daarbij worden ,,permanent" verbeterd naarmate
de wetenschappelijke en toxicologische kennis voortschrijdt; daarom zal ook de regelge-
ving in uw land nog gedurende tal van jaren gewijzigd en aangevuld moeten worden. (1)

Etikeftering is zinvol voor het bedrijÍ

o Dank zii het etiket weet de gebruiker meteen waar hij aan toe is

Het etiket is speciaal voor de gebruiker bedoeld.

Het is een informatiebron die direct beschikbaar is als iemand het produkt op het werk wil
gebruiken.

Het bevat inlichtingen over de gevaren die aan het gebruik van het produkt verbonden zijn
en soms ook over de wijze waarop dit moet worden opgeslagen.

a Het etiket helpt vergissingen en fouten te voorkomen

Dank zij het etiket weet u welk produkt u in handen heeft.

Hierdoor worden foutieve handelingen en vergissingen voorkomen, zowel bij het over-
brengen van de stof als bij het gebruik daarvan.

Ook wordt op het etiket gewaarschuwd voor gevaarlijke combinaties van produkten, waar-
bij heftige reacties kunnen optreden.

. Het etiket levert een bijdrage aan de preventie

Uit het etiket en de manier waarop het produkt gebruikt zal worden, kunt u afleiden welke
beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Vervolgens kunt u veiligheidsvoorschriften voor elke werkplek opstellen.

Laten wij niet vergeten dat deze maatregelen deel uitmaken van het preventiebeleid van het
bedrijf, dat alle risico's op het werk omvat.

o Het etiket helpt u bij aankoop uw keuze te bepalen

Als u moet kiezen tussen twee produkten, kunt u door de etiketten te lezen het produkt uit-
zoeken dat in de situatie waarin u het nodig hebt het minste gevaar oplevert.

(1) De nieuwe wijzigingen zullen bij voorbeeld in 1993 worden aangebracht in de etikettering en de indeling (7e
wiiziging van Richtli j n 92l32lEEC\.
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o Het etiket is van belang bij de opdag van de produkten

Met de informatie op het etiket kunt u de opslag van de produkten beter regelen, zowel bij
de ontvangst als op de plaats waar zij worden gebruikt: vergiftige o'Í zeer vergiftige produk-
ten kunnen zo apart in een aïgesloten ruimte met beperkte toegang worden opgeslagen.

Ontvlambare produkten moeten in een speciaal daarvoor uitgeruste ruimte worden ge-
plaatst (ventilatie, beveiligd elektrisch materieel, brandblussers, branddetectoren, enz.).

Bovendien staan op het etiket aanbevelingen voor het opslaan van de produkten vermeld:
ttop een koele plaats bewaren", ,,verpakking droog houden", enzovoort.

Als u bij de opslag deze aanbevelingen opvolgt, verhoogt u de veiligheid en bereikt u tevens
dat het opzoeken van de produkten minder tijd kost en de kans op vergissingen kleiner is.

Bovendien kunt u aan de hand van het etiket passende maatregelen nemen voor de bescher-
ming van het milieu.

o Het etiket is waardevol bii ongelukken

Het etiket geeft nuttige aanwijzingen voor wat u moet doen bij brand of ongelukken. Bij
voorbeeld: ,,bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen", ,,verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken".

Het is van het grootste belang dat u de verpakking van het produkt met het etiket bewaart,
zodat de eerste-hulpverleners meteen over de nodige gegevens kunnen beschikken.

o Het etiket geeft aanwiizingen over de behandeling van afval
en de bescherming van het milieu

Ten slotte staan op het etiket nuttige raadgevingen vermeld voor de behandeling, recycling
en verwijdering van aÍval en de bescherming van het milieu:

,,Afval niet in de gootsteen werpen",

,,Het produkt en de verpakking als gevaarlijk afval verwíideren".
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Wat moet u doen bij ongelukken?

Het Ieven van het slachtoÍÍer hangt dikwijls af van de snelheid waarmee hulp geboden wordt.

Welke maatregelen moet u treffen als er een ongeluk gebeurd is?

o Eerste hulp verlenen.

o Een arts waarschuwen.

o Voor vervoer naar een ziekenhuis zorgen.

o Aan de arts de verpakking met het etiket geven.

Eerste hulp

Brandwonden

o De getroffen lichaamsdelen onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen. Ten min-
ste 5 tot'10 minuten aÍspoelen met koud water. Let op dat de waterstraal niet te sterk is.

o Zo nodig het slachtoffer geheel in water dompelen.

Corrosieve stofíen

Na inslikken
o De mond laten spoelen met water.

o Enkele slokjes water laten drinken om de corrosieve stof te verdunnen.

o Ceen braken opwekken, daar de reeds getrofÍen slokdarm dan nog een tweede keer met
de stof in aanraking zou komen.

let op! Altijd water laten drinken, nooit melk. Het is onjuist te veronderstellen dat melk een
tegengiÍ is. Nooit proberen een bewusieloze te laten drinken.

Na contact met de huid of de ogen

o Spoelen met veel water.

Vergiftiging door een schadelijke oÍ vergiftige stof

Na inslikken
o Bij bewusteloosheid de luchtwegen van het slachtoffer vrijmaken.
o Als het slachtoffer niet meer ademt, kunstmatige beademing (,,mond-op-mond") toe-

passen.

Na contact met de huid
a Afspoelen met veel water.

o Zorgen dat u zelf niet met de stof in aanraking komt.

Na inademing (gas of damp)

o Zorgen dat u zelf het vergiftige gas niet inademt.

a Ramen en deuren openen voorfrisse lucht. Zo nodig het slachtoffer naar buiten brengen.
o De luchtwegen vrijmaken.

o Als het slachtoÍfer niet meer ademt, kunstmatige beademing 0,mond-op-mond") toe-
passen.
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Nieuwe verpakking?
Etiket overnemen!

Herverpakken van in grootverpakking geleverde produkten

Sommige gevaarli.jke produkten die in bulkcontainers, vaten oÍ zakken worden geleverd,
worden in het bedrijf in kleinere verpakkingen overgebracht.

ledere verpakking die dit produkt bevat en in het bedrijf (of daarbuiten in voertuigen, op
boten of op bouwterreinen) voorkomt, moet van een etiket worden voorzien.

Zokan de gebruiker en ieder ander die met het produkt in aanraking kan komen, onmiddel-
lijk zien om welk produkt het gaat en welke gevaren daaraan verbonden zijn.

Ook is het etiket in noodgevallen van belang voor de arts of eerste-hulpverlener.

Produkten nooit herverpakken in een in de handel voor voedsel of drankens gebruikte
verpakking of fles.

Etiketten zijn er niet voor niets

De wettelijk voorgeschreven etikettering is een eenvoudige, snelle manier van informatie-
verstrekking die het produkt in het bedrijf vanaÍ de aankoop tot het moment van gebruik
begeleidt.

De gevaarsymbolen en -aanduidingen, de waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelin-
gen die op het etiket staan vermeld, zijn in de nationale regelgeving vastgelegd.

Met behulp van etikettering kan de preventie in het bedrijf worden georganiseerd en kun-
nen alle gebruikers zich op de hoogte stellen van de heersende gevaren en hun manier van
werken daaraan aanpassen.
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Raadpleeg altijd, maar vooral voordat u een stof voor de eerste maal gebruikt:

- hetveiligheidsinformatieblad dat de leverancier oÍ distributeur u bij elke gevaarlijke stoÍ
moet verstrekken, en

- de technische gegevens van de fabrikant, die een nuttige aanvulling op het etiket
vormen.

Overnemen van het etiket

o Hoe moet het etiket eruit zien?

Cevaarlijke stoffen en preparaten moeten volgens de onderstaande regels worden ge-
etiketteerd.

1) De etikettering moet zo worden aangebracht dat deze duidelijk zichtbaar is en horizon-
taal kan worden gelezen wanneer de verpakking (pak, zak, houder , enz.) op de gebruike-
lijke wijze wordt neergezet.

2) Deetiketteringmoet,afhankelijkvandegroottevandeverpakking,devolgendeaÍmetin-
gen hebben:

lnhoud van de verpakking en formaat van het etiket

o ten hoogste 3 liter, zo mogelijk ten minste 52 mm x74 mm

o meer dan 3 liter tot ten hoogste 50 liter, ten minste 74 mm x 105 mm

o meer dan 50 liter tot ten hoogste 500 liter, ten minste '105 mm x '148 mm

o meer dan 500 liter, ten minste '148 x 210 mm

NB; voor verpakkingen die te klein zijn om van een etiket of aanduiding van de minimu-
mafmetingen te worden voorzien, kan hiervan worden afgeweken.

3) De aanduidingen die op de verpakking worden vermeld, rnoeten duidelijk leesbaar en
onuitwisbaar zijn aangebracht, zodat de gevaarsaanduidingen en/of -symbolen, de stan-
daardzinnen met betrekking tot de bijzondere gevaren en de in acht te nemen veilig-
heidsaanbevelingen de aandacht van de gebruiker trekken; in het bijzonder moeten de
kleur en de uitvoering van het etiket zodanigzijn dat het gevaarsymboolen de achter-
grond ervan duidelijk afsteken.

4) Devermeldingenophetetiketmoetenzijngesteldindetaaloftalendieinhetdesbetref-
Íende gebied worden gesproken.

5) Biigebruikvaneenetiketmoetditoverdegeheleoppervlaktezijngehechtaandeverpak-
king die de stof of het preparaat rechtstreeks omsluit.

6) ln geval van een buitenverpakking die een oí meer binnenverpakkingen omsluit, moet
elke verpakking geëtiketteerd worden.

o Welke gegevens moeten worden vermeld?

De etikettering op íedere verpakking van een als gevaarlijk beschouwde stof of preparaat
moet de volgende gegevens omvatten:

1) de naam van de stof of het preparaat;

2) de gevaarsaanduidingen en/of -symbolen;
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3) de standaardzinnen met betrekking tot de bijzondere risico's die uit deze gevaren voort-
vloeien. Deze worden zodan ig gekozen dat zij de voornaamste risico's van de stoÍ omvat-
ten. Dit zijn de zogenaamde R-zinnen (,,risk") die in de wettelijke voorschriften zijn op-
Senomen.

Enkele voorbeelden van R-zinnen en combinaties daarvan zijn:

R 5 Ontploffingsgevaar door verwarming,

R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid,

R 45 Kan kanker veroorzaken,

R23124 Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid;

de standaardzinnen die veiligheidsaanbevelingen geven om deze risico's te bestrijden.
Deze zogenaamde S-zinnen 1,,safety"), die ook in de wettelijke voorschriften zijn vastge-
steld, geven aan welke voorzorgsmaatregelen de gebruiker moet trefÍen bij het hanteren
en opslaan van de stof en wat moet worden gedaan bij ongelukken.

Enkele voorbeelden van S-zinnen en combinaties daarvan zijn:

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen,

S 29 AÍval niet in de gootsteen werpen,

S 30 Nooit water op deze stoÍ gieten,

S 37139 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de
ogen/voor het gezicht,

S 60 Het produkt en/of zijn verpakking als gevaarlijk afval verwijderen;

naam en adres van de fabrikant oÍ van degene die de stof ter beschikking van de werkne-
mers heeÍt gesteld.

4)

s)

N8: De wetgeving omtrent de indeling, de verpakking en de etikettering voor het in de handel brengen is van toe-
passing op de levering van een gevaarlijk produkt aan een derde óÍ aan een ander bedrijf.

37





Veilig werken met gevaarlijke chemische produkten (')

Test

Kruis de goede antwoorden aan
Let op: soms is meer dan een antwoord mogelijk

1) U moet metalen onderdelen van een motor ontvetten mettrichtoorethyleen (tri). Welke
voorzorgsmaatregelen moet u treffen?

@
ladinge

2) Een als ontvlambaar en zeer vergiftig ingedeelde stoÍ kan zonder bijzondere voorzorgs-
maatregelen worden opgeslagen :

in de nabijheid van een schadelijke stof,
achter slot en buiten bereik van kinderen,
samen met oxyderende stoffen.

Metselaars gebruiken soms verdund zoutzuur om metselwerk schoon te maken. Zij
moeten de met deze stof verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken omdat:

door spontane ontbranding brand kan ontstaan,
zoutzuur brandwonden kan veroorzaken als het met de huid in aanraking komt,
door de aanwezigheid van zoutzuurdampen explosiegevaar bestaat,
door een chemische reactie met de kleding giftige dampen gevormd kunnen worden.

Een boer komt thuis eten, nadat hij organische fosforverbindingen over zijn land heeft
uitgestrooid:

a) hij hoeÍt geen bijzondere voorzorgen te nemen,
b) hij moet eerst zijn handen wassen,
c) hij moet zijn handen wassen en zijn schoenen uittrekken voor hij gaat eten,
d) hij moet zijn werkkleding uittrekken, zijn handen en zijn gezicht wassen voor hij de keu-

ken binnengaat.

5) De opslagtanks van een benzinestation worden uit een tankwagen gevuld. U weet dat
bii het overpompen van sommige vloeistoffen zich elektrische ladingen kunnen opho-
pen. Welke maatregelen moet u treffen om ongevallen te voorkomen?

a) de ogen beschermen omdat deze door vonken gei'rriteerd kunnen raken,
b) een brandblusser binnen handbereik houden,
c) de juiste slangen gebruiken en de hele installatie correct aarden om te voorkomen dat

het damp-luchtmengsel door elektrische ontladingen tot ontbranding gebracht wordt,
d) beschermende kleding dragen om u tegen eventuele brandwonden door vonken te be-

schermen.

a) niet roken,
b) het hiernaast afgebeelde bord neerzetten,
c) zorgen voor goede ventilatie,
d) overal aardleidingen aanbrengen om ont

voorkomen.
n van statische elektriciteit te

a)

b)
c)

3)

a)

b)
c)
d)

4)

(1) DeantlvoordenopdezetestzijntevindenindepublikatiesdieinhetkadervanhetEuropeseJaarvoordeveilig-
heid, de hygiëne en de gezondheid op het werk zijn verschenen.
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6) Bij restauratiewerkzaamheden heett uw collega een corrosieÍ preparaat dat gebruikt
wordt voor het aÍbijten van houtwerk ingeslikt. Wat moet u doen?

a) hem de mond laten spoelen met water en vervolgens kleine slokjes water laten drinken,
zonder braken op te wekken,

b) hem melk als tegengif laten drinken,
c) braken opwekken,
d) ramen en deuren openen om voor frisse lucht te zorgen.

7) U roept uw collega die de luchtkast van een vissersboot binnengegaan is. Hii antwoordt
niet. Wat moet u doen?

a) u snelt hem direct te hulp,
b) u gebruikt een ademhalingstoestel (verse-lucht- of zuurstoftoestel) om het slachtofÍer te

redden,
c) u waarschuM de eerste hulp,
d) u doet het licht uit om explosiegevaar te vermijden,
e) als er geen ademhalingstoestel is, voorziet u zich van een touw en komt u hem te hulp,

waarbij u een collega vraagt op u te letten.

{.**

Wilt u nog meer weten over gevaarliike produkten?

U heeft inmiddels een heleboel geleerd, maar wij zijn ervan overtuigd dat er bij u nog tal
van vragen overblijven die op uw eigen werk betrekking hebben.

De veiligheidskundigen, de bedrijfsarts, de vakorganisaties en de overheidsinstellingen die
zich bezighouden met de veiligheid en de gezondheid op het werk, kunnen u alle inlichtin-
gen verstrekken die u verlangt.

Neemt u hiermee dus contact oP

Meer informatie over de indeling en de etikettering van gevaarlijke preparaten kunt u vinden
in de publikatie van de Commissie van de Europese Cemeenschappen (Directoraat-generaal
interne markt en industrie).

Classification et étiquetage des préparations dangereuses

Directive 8813791CÉÉ

Manuel pratique

(Bureau voor officiële publikaties der Europese Cemeenschappen; ISBN 92-8264232'1)
(Engelse uitgave: ISBN 92-8264231-3)
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lk ben gevaarlijk -
lees het etiket voor u mij aanpakt (1)

Nieuwe verpakking?
Etiket overnemen!

Met behulp van deze set kunt u zelf het oorspronkelijke etiket van gevaarlijke produkten
overnemen.

Breng het nieuwe etiket goed zichtbaar op elke nieuwe verpakking aan.

(t) ,,Produit méchant - pou.r m'apprivoiser lisez l'etiquette". Een Franse bewustmakings- en voorlichtingscampag-
ne, georganiseerd door de Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), de Caisses régionales d'assJrance ma-
ladie (CRAM's) en het lnstitut national de recherche et de sécurité (INRS).

«POAR //ilAPPNVOISER
LtsEz, rfinuHrÍE»
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R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RB
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R1B
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R3s
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R4s
R46
R47
R48
R49
Rs0
Rs1
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59

ln droge toestand ontplofbaar.
Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur oí andere ontstekingsoorzaken.
Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
Ontploff ingsgevaar door verwarm i ng.
Ontplofbaar met en zonder lucht.
Kan brand veroorzaken.
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stofÍen.
Ontvlaambaar.
Licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas.
Reageert heÍtig met water.
Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.
Spontaan ontvlambaar in lucht.
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk bij aanraking met de huid.
Schadelijk bij opname door de mond.
Vergiftig bij inademing.
Vergiftig bij aanraking met de huid.
VergiÍtig bij opname door de mond.
Zeer vergiftig bij inademing.
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bij opname door de mond.
Vormt vergiÍtig gas in contact met water.
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.
Cevaar voor cumulatieve effecten.
Veroorzaakt brandwonden.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Irriterend voor de ogen.
lrriterend voor de ademhalingswegen.
lrriterend voor de huid.
Cevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
Onherstelbare eÍfecten zijn niet uitgesloten.
Cevaar voor ernstig oogletsel.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
OntplofÍingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
Kan kanker veroorzaken.
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
Kan geboorteafwij ki ngen veroorzaken.
Cevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
Kan kanker veroorzaken bij inademing.
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Vergiftig voor in het water levende organismen.
Schadelijk voor in het water levende organismen.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
VergiÍtig voor planten.
Vergiftig voor dieren.
Vergiftig voor bodemorganismen.
Vergiftig voor bijen.
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Cevaarlijk voor de ozonlaag.
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R 14115
R 15/29
R20121
R21122
R20122
R20121122
R23124
R24125
R23125
R23l24l2s
R26127
R27128
R26128
R26127128
R 36137
R 37138
R 36/38
R 36137138
R39123
R39124
R 39/25
R39123124
R39l23l2s
R39124125
R39123124125

R 39/26
R39127
R 39/28
R39126127
R39126128
R39127l2B

R39126127l2B

R 40120
R 40121
R 40122
R 40120121

R 40120122
R 40121122
R 40120121122

R 42143
R 4Bl20
R 48121

R 48122

R 48120121

R 48120122

R 48121122

R 48120121122

R 48123
R 48124

R 48l2s

R 48123124

R 48123125

R 48124125

R 48123124125

R 42143

Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas.
Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.
Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Vergiftig bij inademing en opname door de mond.
Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bil aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.
Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
lrriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
lrriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
lrriterend voor de ogen en de huid.
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
VergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
VergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bif aanraking met de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare efÍecten bif opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
VergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.
VergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare efÍecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door
de mond.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare eÍfecten bij inademing.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare eÍÍecten bij aanraking met de huid.Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
Zeer vergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
Zeer vergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare efÍecten bil inademing en aanrakinBZeer vergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare eÍÍecten bij inademing en aanraking met de huid.
Zeer ver§ifti§: gevaar voor ernstiÈe onherstelbare effecten bil inademin§ en opname door de mond.
Zeer vergiftig: §evaar voor ernsti§e onherstelbare eÍfecten bij aanrakij aanraking met de huid en opname door de

)p
de

mond.
Zeer vergiÍtig: gevaar voor ernstige onherstelbare efÍecten bij inademing, aanraking met de huid en opname
door de mond.
Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare efÍecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare eÍfecten niet uitgesloten.
Schadelilk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bif inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare eíÍecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare eÍfecten niet
u itgesloten.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bif inademing.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de
huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de
mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en
aanraking met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en op-
name door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de
huid en opname door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanra-
king met de huid en opname door de mond.
VergiÍtig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de
huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de
mond.
VergiftiVergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
rakins met de huid.raking met de huid.
Vergiftig: gevaar volVergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
me door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de
huid en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanra-
king met de huid en opname door de mond.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

langdurige blootstelling bij inademing en aan-

langdurige blootstelling bij inademing en opna-
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s27
s28
s29
s30
s33
s34
s3s
s36
s37
S38
s39
s40

s41
s42

Achter slot bewaren
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Op een koele plaats bewaren.
Verwijderd van woonruimten opbergen.
Onder ... houden (geschikte vloeistoÍ opgegeven door fabrikant).
Onder ... houden (inert gas door fabrikant óp te geven).
ln goed gesloten verpakking bewaren.
Verpakking droog houden.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
De verpakking niet hermetisch sluiten.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van ... (in te vullen door de fabrikant).
Verwijderd houden van warmte.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken.
Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.
Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Niet roken tijdens gebruik.
Stof niet inademen.
Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).
Aanraking met de huid vermijden.
Aanraking met de ogen vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
tnwtnnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na aanraking.met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de Íabrikant).
AÍval niet in de gootsteen werpen.
Nooit water op deze stof gieten.
Maatregelen treÍfen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Schok en wrijving vermijden.
Deze stoÍ en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Draag geschikte beschermende kleding.
Draag geschikte handschoenen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
fen beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpeh verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken (aan te
geven door de Íabrikant).
ln geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Tijde.ns de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen (geschikte term(en) door de
Íabrikant aan te geven).
ln geval van brand ... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de Íabrikant. lndien water het risico
vergroot toevoegen :,, N ooit water geb ru i ken ").
lndien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
!n gev.gl va.n ongeval.of indien men zich onwel voelt onmiddèlliik een arts raadplegen (indien mogelijk
hem dit etiket tonen).
ln geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Bewaren bij een temperatuur beneden ... oC (aan te geven door de fabrikant).
!nhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven-door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
N.iet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten.
Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens àf té voeren naar rioolwaterzuive-
rings installaties.
Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen.
Niet in het riool oÍ het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengeà.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te vooikomen.
Als gevaarlijk aÍval afvoeren.
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor inÍormatie over terugwinning/recycling.
Deze stoÍ en/oÍ de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren-.
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s 112
s 3/9
s 719

s 31719

s 718
s 20121
s 24125
s 36137
s 36/39
s 36137139

s 3114

s 319114

s 319149
s 319114149

s 47149

s 47149

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren'
Oo een koele en soed geventileerde plaats bewaren.
Càsloten verpakkïng o[ een goed geventileerde plaats bewaren.
Cesloten veriakkin[ of een [oeleén goed geveÀtileerde plaats bewaren.
Droog houdén en iÀ een goed gesloten verpakking bewaren.
Niet àten, drinken of roken tijdens gebruik.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Draag geíchikte han-dschoenen en beschermende kleding'
ó;;E Ëilhiki; bàschermende kleding en ee.n bescherm-ingsmiddel voor.de oge.n/voor he18ezich1. 

_ _
bràu[ fieschikte beschermende kledin§, handschoenen en èen beschermingsmiddel voor de ogen/voor
het gezicht.
gà*ïi"" op een koele plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden,
aan te seven door de fabrikant).
Beware"n op een koele, goed geventileerde pl.a!: verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact verme-

den dient te worden, aa-n te gèven door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkeÏilke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats'

Uitsluitend in de oorsirronkelijke veriakkin[ bewaren oi: een.koele, §oed Seventileerde.pÍaats vgrwii-
à"ià ,un ... (stoffen, waarmee contaci vermàden dient td worden, aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ..."C (aan te geven

door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... "C (aan te geven

door de fabrikant).
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