
Aanwijzingen en maatregelen met betrekking tot
gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stof Gevaren-

symbool
Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Geursteen Citro Let op

Bevat:
• citral (CAS-nr. 5392-40-5)
Gevaarsaanwijzing:
• H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet

verlaten.
• P280 - Beschermende handschoenen dragen.
• P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel

water wassen.
• P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts

raadplegen.
• P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en

wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanwijzing voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / systeemsifon afvoeren naar een

geautoriseerde afvalinzameling.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Tangit PVC-U
speciale lijm Gevaar

Bevat:
• tetrahydrofuraan (CAS-nr. 109-99-9)
• butanon (CAS-nr. 78-93-3)
• cyclohexanon (CAS-nr. 108-94-1)
Gevaarsaanwijzingen:
• H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
• H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
• H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
• H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
• H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
• H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,

vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen.
Niet roken.

• P260 - Nevel / damp niet inademen.
• P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte

gebruiken.
• P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming

dragen.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

• P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

Aanwijzingen voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale

voorschriften afvoeren.
Alleen volledig geleegde verpakkingen, vrij van
oplosmiddeldampen, kunnen bij geschikte inzamelpunten
worden ingeleverd.
Europees afvalcodenummer (EAC): 080409

Geberit AquaClean
reinigingsvloeistof,
vanaf 2018 Let op

Bevat:
• minder dan 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden
• waterconserveringsmiddel (methylisothiazolinon,

benzisothiazolinon)
Gevaarsaanwijzing:
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Geberit AquaClean
reinigingsvloeistof,
tot 2017

Let op

Bevat:
• minder dan 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden
• citroenzuur (CAS-Nr. 5949-29-1)
Gevaarsaanwijzing:
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

Geberit AquaClean
reinigingsmiddel Let op

Bevat:
• minder dan 5 % anionische tensiden, niet-ionische

tensiden
• citroenzuur (CAS-Nr. 77-92-9)
Gevaarsaanwijzing:
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Geberit minerale
gietmassa FSH 90 Gevaar

Bevat:
• portlandcement (CAS-nr. 65997-15-1)
Gevaarsaanwijzingen:
• H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
• H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
• H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking

of het etiket ter beschikking houden
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
• P261 - Inademing van stof vermijden.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

• P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

• P321 - Specifieke behandeling vereist:
– Na het inademen: In geval van bewusteloosheid

neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging. Voor
toevoer van frisse lucht zorgen. Bij klachten een arts
raadplegen.

– Na contact met de huid: Onmiddellijk wassen met
water en zeep en goed naspoelen.

– Na inslikken: Geen braken opwekken, onmiddellijk een
arts raadplegen.

• P405 - Achter slot bewaren.
Overige gevaren:
Product reageert sterk alkalisch met water.

Aanwijzing voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale

voorschriften afvoeren.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Speciale Tangit
ABS-lijm Gevaar

Bevat:
• butanon (CAS-nr. 78-93-3)
• n-Butylacetaat (CAS-nr. 123-86-4)
Gevaarsaanwijzingen:
• H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
• EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een

gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,

vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen.
Niet roken.

• P260 - Nevel / damp niet inademen.
• P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte

gebruiken.
• P280 - Oogbescherming dragen.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

Aanwijzingen voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale

voorschriften afvoeren.
Europees afvalcodenummer (EAC): 080409

Micropur Forte MF
vloeibaar (watercon-
serveringsmiddel
voor Geberit hygië-
nefilter)

-

Bevat:
• natriumhypochlorietoplossing (CAS-nr. 7681-52-9)
• zilver (CAS-nr. 7440-22-4)
• natriumnitraat < 0,1 % (CAS-nr. 7631-99-4)
Gevaarsaanwijzing:
• H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met

langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P273 - Voorkom lozing in het milieu.
• P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
Aanwijzingen voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale

voorschriften afvoeren.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Geberit AquaClean
ontkalkingsmiddel Let op

Bevat:
• fosforzuur (CAS-nr. 7664-38-2)
• zoutzuur (CAS-nr. 7647-01-0)
Gevaarsaanwijzingen:
• H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming

dragen.
• P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel

water en zeep wassen.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

• P332 + P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
• P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts

raadplegen.
Aanwijzingen voor de verwijdering:
Volledig geleegde, gereinigde verpakkingen kunnen bij ge-
schikte inzamelpunten worden ingeleverd.

Stortbakblokje
DropIn blue Let op

Bevat:
• benzolsulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

(CAS-nr. 68411-30-3)
• kokosmonoethanolamide (CAS-nr. 90622-77-8)
• pijnolie 99 ≤ 2,5 %
Gevaarsaanwijzingen:
• H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
• H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen,

met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking

of het etiket ter beschikking houden
• P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
• P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming

dragen.
• P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

• P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Aanwijzingen voor de verwijdering:
Kleinere volumes kunnen met veel water worden verdund en
worden weggespoeld. Grotere volumes moeten overeen-
komstig de lokale wettelijke voorschriften worden afgevoerd.
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Gevaarlijke stof Gevaren-
symbool

Signaal-
woord

Aanwijzingen en maatregelen

Geurzeef voor
Geberit urinoirs Let op

Bevat:
• 3-(3,4-Methyleenedioxyfenyl )-2-methylpropanal 

(CAS-nr. 1205-17-0)
• benzylsalicylaat (CAS-nr. 118-58-1)
• (R)-p-Mentha-1 ,8-dieen (CAS-nr. 5989-27-5)
• linalool (CAS-nr. 78-70-6)
• 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on

(CAS-nr. 57378-68-4)
• tetramethyl-4-methyleenheptan-2- on 

(CAS-nr. 81786-75-6)
• reactiemengsel van 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8;8-

tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1- on en 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-
octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on en 
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naftyl)ethaan-1-on (CAS-nr. 54464-57-2)

Gevaarsaanwijzingen:
• H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
• H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen,

met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen:
• P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
• P273 - Voorkom lozing in het milieu.
• P280 - Beschermende handschoenen dragen.
• P302 + P352 - Bij contact met de huid: Met veel water

wassen.
• P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts

raadplegen.
Aanwijzingen voor de verwijdering:
• P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale

voorschriften afvoeren.

36028801117355915 © 03-2018
230.102.00.1 (01)

7



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com

23
0.
10
2.
00
.1

8 36028801117355915 © 03-2018
230.102.00.1 (01)


	1 Aanwijzingen en maatregelen met betrekking tot gevaarlijke stoffen

