Etiket van:
Inky

Verplichte informatie op het etiket:
Onderstaande informatie moet wettelijk verplicht op het etiket vermeld worden, maar mag aangevuld worden met commerciële informatie en gebruiksaanwijzingen.
Verplichte informatie:

Opmerkingen:

De minimumafmetingen van elk pictogram zijn als volgt: (Met de grootte
van het pictogram worden hier de afmetingen van het pictogram zelf
bedoeld, niet de grootte van het virtuele vierkant waarin het pictogram
staat.)
Pictogrammen:
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Inhoud (i) (i):

Afmetingen van elk pictogram (in mm):

500 L ≤ i

46 mm x 46 mm

50 L ≤ i < 500 L

32 mm x 32 mm

3 L ≤ i < 50 L

23 mm x 23 mm

i<3L

10 mm x 10 mm, zo mogelijk ten minste 16mm x 16mm

Zinnen:

Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken, bij
contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt
ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verdacht
van het veroorzaken van genetische schade.
Kan kanker veroorzaken.
Veroorzaakt schade aan organen.
Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen.
Beschermende handschoenen, beschermende
kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA (mogelijke)
blootstelling: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de
plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat:

Bevat: Trichloorethyleen

Consumentengebruik:

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Veiligheidszinnen die toegevoegd moeten worden bij particulier gebruik.

Samenstelling
volgens E.G.:

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen:
Gehalogeneerde koolwaterstoffen > 30%, Kationogene oppervlakte actieve
stoffen 5% - 15%

Verplichte vermelding voor producten gebruikt als reiningingsmiddel
bestemd voor particulier gebruik.

Methanol

Producent
ECACHIM
Producent:

Brechtsebaan 36 unit 7 — 2900 Schoten
tel.: 036450610 — fax: 036455772
email: labo@ecachim.be
website: http://www.ecachim.be/

Noodnummer:

Telefoonnummer voor noodgevallen: +32 70 245 245
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De eenheid (i) moet één van de toegelaten eenheden (L, cl, ml) zijn.
Het getal (##0,##) heeft 1, 2 of 3 cijfers voor de komma, en 0, 1 of 2
cijfers na de komma. Indien er geen waarde is na de komma (###,00),
dan wordt het getal zonder komma geschreven (bijv.: “2 L”).
De cijfers hebben een minimumhoogte, afhankelijk van de hoeveelheid:
Nominale
inhoudsopgave:

##0,## i
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Inhoud (i) (i):

Minimumhoogte:

1L≤i

6 mm

200 ml ≤ i < 1 L

4 mm

50 ml ≤ i < 200 ml

3 mm

i < 50 ml

2 mm

