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Signaalwoord Gevaar 
 

Gevarenaanduidingen 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt 
H340 - Kan genetische schade veroorzaken 
H350 - Kan kanker veroorzaken 

Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008) 
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen 
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen 
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 
P331 - GEEN braken opwekken 
P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 

°C/122 °F 
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken 
P251 - Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik 

 EERSTEHULPMAATREGELEN 

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
Inademing In de frisse lucht brengen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Als het 

slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen indien 

symptomen aanhouden. 
Contact met de huid Spoel onmiddellijk af met zeep en ruime hoeveelheid water om alle 

verontreiniging van kleren en schoenen te verwijderen. 
Inslikken Geen braken opwekken zonder medisch advies. Een arts raadplegen. Indien 

braken voorkomt, houdt het hoofd beneden de heupen om neiging daartoe te voorkomen. 

Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen 
Waterspray of waternevel. Droog chemisch product. Koolstofdioxide (CO2). Schuim. 

Containers koelen met overvloedige hoeveelheden water totdat de brand geruime tijd uit is. 
Ongeschikte blusmiddelen 
Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen. 
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. 
Gevaarlijke verbrandingsproducten 
Waterstof Sulfide (H2S)kan geproduceerd worden boven 250 °F (121 °C). Decomposerende 

en brandbare producten kunnen 
giftig zijn. 



Advies voor brandweerlieden 
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen. De nodige persoonlijke 

beschermingsuitrusting gebruiken. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Het product mag het grondwater niet verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren 

komt. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. 

Hantering 
Inhoud onder druk. Niet in blik prikken, in elkaar persen of verbranden. Geen pen of enig 

ander scherp voorwerp in de opening aan de bovenzijde van het blik steken. Verwijderd 

houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Inhaleer geen 
dampen of mist. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Niet eten, drinken 

of roken tijdens het gebruik van dit product. 

Instructies voor algemene hygiëne 
Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. 

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslag 
Sla vaten op onder 120° F (49° C). Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaar op een 

koele/goed geventileerde plaats. 

Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterk oxiderende middelen. 
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