
Gevaar! 

ONTVLAMBARE VLOEISTOF EN DAMP - SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID! 
DAMPEN NIET INADEMEN. CONTACT MET DE HUID KAN HUIDIRRITATIE 
VEROORZAKEN, DODELIJK BIJ INSLIKKEN. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN. 

REPARATIESET 
Instructies 

1. Maak het te repareren gebied volledig schoon en droog. Zorg ervoor dat al het
losse materiaal is verwijderd, inclusief losse stukjes originele lak en vuil op het
oppervlak.

2. Schud de fles 2-3 minuten krachtig.

3. Breng de verf eerst voorzichtig en spaarzaam aan op de gewenste plek met de
meegeleverde kwast. Te veel retoucheerverf in één keer zorgt voor een
donkerdere kleur dan gewenst. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog de
hoeveelheid indien nodig. Er kunnen meerdere toepassingen nodig zijn om de
gewenste kleurovereenkomst te bereiken.

4. Wacht na het aanbrengen van de retoucheerverf 5 seconden en veeg de verf
vervolgens af met een schone, droge, pluisvrije, 100% katoenen of witte doek,
waarbij je in één vloeiende beweging druk uitoefent. Wrijf over het te
repareren onderdeel en de directe omgeving voor het beste resultaat

5. Als je te veel retoucheerverf op het oppervlak hebt aangebracht, is het een
goed idee om snel de witte katoenen doek te gebruiken om de overtollige verf
op te nemen.

6. Het hierboven beschreven proces kan indien nodig worden herhaald om de
gewenste kleurdiepte te bereiken

Belangrijke opmerking 

1. Een flesje retoucheerverf kan meerdere keren worden gebruikt. Zorg ervoor dat
u de dop na elk gebruik stevig op de fles draait.

2. Bij gebruik van de meegeleverde lakverf mag geen andere vloeistof op het te
repareren oppervlak worden aangebracht.
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Kan organen beschadigen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
(Gehoororganen) Schadelijk voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 

Veiligheidsinstructies 

Preventie Zorg ervoor dat u vóór gebruik de instructies krijgt. Niet gebruiken totdat alle 

veiligheidsinstructies zijn gelezen en begrepen. Draag veiligheidshandschoenen. 

Draag oog- of gezichtsbescherming. Draag beschermende kleding. Verwijderd 

houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. Houd de container goed gesloten. Voorkom 

lozing in het milieu. Dampen of spuitnevel niet inademen. Handen grondig 

wassen na gebruik. Verontreinigde werkkleding mag niet buiten het werkgebied 

worden gedragen. 

Reactie Als u zich onwel voelt of bezorgd bent, zoek dan medische hulp. BIJ CONTACT 

MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Was ook verontreinigde kleding 

grondig voordat u deze opnieuw gebruikt. Als huidirritatie of uitslag optreedt: 

Medische hulp inroepen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 

water gedurende enkele minuten. Als u contactlenzen heeft, verwijder deze dan 

voordat u ze afspoelt. Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen. 

Opslag  Op een goed geventileerde, koele plaats bewaren. Gesloten opgeborgen bewaren 

Verwijdering  Gooi de inhoud en de container weg in de daarvoor bestemde afval bak. 

OSHA/HCS 

Status 
Dit materiaal is door OSHA Hazard Communications geïdentificeerd als 

gevaarlijk geclassificeerd. Standaard (29 CFR 1910.1200). 

Classificatie 

van de 

Stof of mengsel 

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3 
HUIDIRRITATIE - Categorie 2 

OOGIRRITATIE - Categorie 2A 

HUIDBEWUSTZIJN - Categorie 1 
KANKERVERWEKKEND - Categorie 2 

TOXICITEIT VAN SPECIFIEKE DOELORGANEN (HERHAALDE IMMISSIE) 
(gehoororganen) - Categorie 2 
Watergevaar (LANGE TERMIJN) - Categorie 3 

GHS-labelelementen 

Gevarenpicto

grammen 

Signaalwoord Waarschuwing 

Gevarenw

aarschuwi

ngen 

Ontvlambare vloeistof en dampen. 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veroorzaakt huidirritatie. 

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

Eerste Hulp maatregelingen in geval van… 

Inademen Niet relevant behalve bij het spuiten van het product. Als irritatie optreedt, haal 
dan frisse lucht en blijf rustig. 

Huidcontact Was het getroffen gebied met zeep of lijnolie, zeep en water. 

Oogcontact 
Verwijder eventuele contactlenzen. Spoel uw ogen een paar minuten uit. 
Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. 

Inademen Drink veel melk of water. Het product heeft in grote hoeveelheden een 
laxerend effect, maar er is geen risico op vergiftiging. 

Eerste Hulp  Water;  om de ogen op het werkgebied te spoelen. 

ETIKETTERING 

GEVAAR HERKENNING 



Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodmaatregelen 

Voor niet-
hulpverleners 

Er mag geen actie worden ondernomen waarbij sprake is van een 
persoonlijke Risico of optreden zonder de juiste training. 
Evacueer de omliggende gebieden. Werk niet onbeschermd 
Zorg ervoor dat personeel de kamer niet binnenkomt. Raak de gelekte aan 
Materiaal niet aan en ga er niet doorheen. Schakel alle ontstekingsbronnen 
uit. Geen fakkels, roken of vlammen in de gevarenzone. Vermijd nademing 
van dampen of rook. Zorg voor voldoende ventilatie. 
Draag een geschikt ademhalingstoestel wanneer de ventilatie onvoldoende 
is. Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan. 

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Personen met 
een voorgeschiedenis van huidsensibilisatieproblemen mogen niet worden gebruikt 
bij een operatie met dit product. Vermijd blootstelling door voor gebruik speciale 
instructies te verkrijgen en op te volgen. Niet gebruiken totdat alle 
veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen. Niet in de ogen, op de huid of op 
kleding komen. Adem geen stof in. Niet doorslikken. Alleen gebruiken bij voldoende 
ventilatie. Als er onvoldoende ventilatie is, geschikt Draag  een gasmasker. 

Behandeling 

BEHANDELING EN OPSLAG 

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Voor eerste 
hup 
medewerkers 

Als er speciale kleding nodig is om met de gelekte vloeistof om te gaan, volg dan 

alle informatie in rubriek 8 over geschikte en ongeschikte blusmiddelen. Zie 

ook de informatie onder "Voor niet-hulpverleners". 

Voorzorgsmaa
tregelen voor 
het milieu 

Voorkom morsen en morsen, en contact met bodem, waterwegen, rioleringen en 

riolen. Informeer de verantwoordelijke autoriteiten als het product een 

milieuverontreinigende stof is corrosie veroorzaakt (riolering, waterwegen, bodem of 

lucht). Watervervuiling Reinigingsmiddel kan schadelijk zijn voor het milieu als het in 

grote hoeveelheden vrijkomt. 

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging 

Kleine 
lekkage / 
morsen 

Stop het lek als er geen gevaar is. Verwijder de container uit het lekgebied. Gebruik 
vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur. Indien in water oplosbaar - 
verdunnen met water en opvegen. Als alternatief of indien niet in water oplosbaar, 
met een inert, droog materiaal opnemen en in een geschikte afvalcontainer 
afvoeren. Via een erkende verwijdering bedrijven afstoten. 

Stop het lek al
gereedschap en
rioleringen, w
rioolwaterzuiver
materiaal bevat,

rwijdering
afvalverwerkings
gemorste produc

Stop het lek alser geen gevaar is. Verwijder containers uit het gebied waar gemorst 
is. Gebruik vonkvrij explosieveilige apparatuur. Benadering vanaf de loefzijde. 
Voorkom binnendringen in t erlopen, kelders of gesloten ruimtes. 
Introduceer gelekte stoffen in een ngsinstallatie of ga als volgt te werk. 
Gemorst materiaal dat onbrandbaar, absorberend b.v. B. Zand, aarde, vermiculiet of 
diatomeeënaarde indijken en afvoeren in een container  deponeren voor verwijdering 
in overeenstemming met de lokale regelgeving (zie paragraaf 13). Afvoeren via een 
erkend b edrijf. Verontreinigd absorberend materiaal kan hetzelfde gevaar 
opleveren als het t. Opmerking: zie sectie 1 voor contactgegevens voor noodgevallen 
en rubriek 13 voor afvalverwijdering.

Geschikt 
Blusmiddel 

Gebruik droge chemicaliën, CO₂, waternevel (mist) of schuim. 

Ongeschikt 
Blusmiddel 

Gebruik geen water onder druk. 

Speciale gevaren 
veroorzaakt door 
chemicaliën  

Ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en 
kan de container barsten, met het risico van een daaropvolgende explosie. 
Afvoer in rioleringen kan brand- of explosiegevaar opleveren. Dit 
materiaal is schadelijk voor in het water levende organismen met 
langdurige gevolgen. Met deze stof verontreinigd bluswater moet worden 
opgevangen en mag niet in wateren, rioleringen of rioleringen 
terechtkomen. 

Speciale 
beschermende 
maatregelen voor 
brandweerlieden 

Zet bij brand direct het terrein af door iedereen uit de buurt van het 
incident te verwijderen. Er mogen geen maatregelen worden genomen die 
een persoonlijk risico inhouden of plaatsvinden zonder passende 
opleiding. Verplaats containers uit het brandgebied als u dit zonder 
risico kunt doen. Gebruik waternevel op aan vuur blootgestelde containers 
blijf kalm. 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

Brandweerlieden dienen geschikte beschermende uitrusting en een 
onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) met volledige 
gezichtsbescherming te dragen die in overdrukmodus wordt gebruikt. 

Grote lekkage



IMMISSIECONTROLE / PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Opslag Bewaar op kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen houden. Andere huid-
bescherming

Passend schoeisel en aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden 

gekozen op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die ermee gepaard 

gaan. Schoeisel en andere maatregelen ter bescherming van de huid moeten worden 

goedgekeurd door een specialist voordat dit product wordt gebruikt. 

Ademhalings-
bescherming 

Kies op basis van het gevaar en het immissiepotentieel een gasmasker dat voldoet 

aan de juiste norm of certificering. Ademhalingstoestellen moeten worden gebruikt 

volgens een programma voor ademhalingsbescherming om een goede pasvorm, 

training en andere belangrijke gebruiksaspecten te garanderen. 

Bedienings element 

Passende 
technische 
maatregelen 

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Als tijdens het werk stof vrijkomt, gebruik dan 
procesbeschermende behuizingen, lokale ventilatiesystemen of andere 
technische maatregelen om de blootstelling van mensen te verminderen 
om zich aan alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. 

Monitoring 
van 
milieuvervuiling

De emissies van ventilatie of arbeidsmiddelen moeten worden gecontroleerd om er zeker 
van te zijn dat ze voldoen aan de eisen van de milieubeschermingsvoorschriften 
overeenkomen met. 

Hygiene 

Wassen Was handen, onderarmen en gezicht grondig na het hanteren van 
chemische producten, voor het eten, roken en gebruik van het toilet, en aan het 
einde van de werkuren. Er moeten passende maatregelen worden genomen om 
mogelijk besmette kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag niet 
buiten de werkplek worden gedragen. Was verontreinigde kleding voordat u deze 
opnieuw gebruikt. Zorg voor oog- en veiligheidsdouches in de buurt van de werkplek 
bevinden zich. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Oog-/ gezichts-
bescherming

Een veiligheidsbril die voldoet aan een geldige norm moet worden gebruikt als uit een 
risicobeoordeling blijkt dat dit nodig is om het risico van vloeistofspatten, nevel, gassen of 
stof te voorkomen. Als er een mogelijkheid van contact met chemicaliën is, moet 
bescherming worden gedragen, tenzij de risicobeoordeling een hoger 
beschermingsniveau aangeeft: chemische spatbril. 

Bescherming
van de handen

Draag handschoenen om mogelijke irritatie te voorkomen 

Lichaams 
bescherming 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het lichaam moeten worden gekozen op 
basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die ermee gepaard gaan en 
moeten worden goedgekeurd door een professional voordat dit product wordt 
gebruikt. Als er een risico op ontsteking bestaat door statische elektriciteit, draag dan 
antistatische beschermende kleding. Voor de beste bescherming tegen statische 
ontladingen  kleding moet antistatische overalls, laarzen en handschoenen bevatten. 




