
ADEM DE
NATUUR IN

UMONIUM 38

AIR CONTROL

H u c k e r t ’ s
international
Your best Partner in Hygiene

Chaussée de Namur, 60
B-1400 Nivelles · Belgium
Tél. : +32 (0) 67 89 41 00
Fax : +32 (0) 67 84 37 67

www.umonium.com



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD UMONIUM 38 AIR CONTROL
Producent en verantwoordelijke verdeler : LAB. HUCKERT'S INTERNATIONAL ·
Chaussée de Namur, 60 · B-1400 Nivelles · Belgique · Tel.+32-67-89.41.00 · FAX
+32-67-84.37.67 
Antigifcentrum België : - Tel : +32 (0)70-245.245

1. Identificatie van het product : sanerend ontgeuringsmiddel • 2.
Informatie over ingrediënten : Dit product wordt als gevaarlijk
beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen. Naam van de componenten
: patent blue, ethanol, essential oils – CAS nr / EINECS nr / EG index :
003536-49-0/222-573-8/ (patent blue), 000064-17-5/200-578-
6/603-002-00-5 (ethanol) – Symbool : F (ethanol) – R-zinnen: 11
(ethanol) • 3. Risico-identificatie : Kan overgevoeligheid
veroorzaken bij contact met de huid.  Dit product is ontvlambaar.
Primaire bron van blootstelling: verstuiving in lucht – Inademing:
wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig
ademhalingsrisico in te houden. – Contact met de huid: roodheid –
Contact met de ogen: oogirritatie bij rechtstreeks contact • 4. Eerste

hulpmaatregelen : Inademing : eerste hulpmaatregelen niet nodig – Contact met
de huid: huid grondig wassen met zachte zeep en water.  Medische hulp inroepen
indien de irritatie blijft. – Contact met de ogen : onmiddellijk spoelen met veel
water.  Een dokter raadplegen indien pijn of roodheid aanhoudt. Inname: de mond
spoelen • 5. Brandbestrijdingsmaatregelen : Gevarenklasse : ontvlambaar –
Preventie: geen open vuur, rookverbod – Blusmiddelen: alle blusmiddelen kunnen
worden gebruikt – Aangrenzende branden: water sproeien om blootgestelde
oppervlaktes af te koelen – Brand- en explosiebeveiliging: aangepaste
veiligheidsuitrusting dragen – Speciale voorschriften: wees uiterst voorzichtig bij
het bestrijden van een scheikundige brand • 6. Maatregelen bij accidenteel
vrijkomen : Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: niet roken – Bij morsen en/of
lekkage: gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend
product • 7. Hantering en opslag : Product behandelen volgens de procedures
betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen
van de ogen, huid en kleding • 8. Blootstellingcontroles/persoonlijke
bescherming : Ademhalingsbescherming: geen speciale ademhalingsbescherming

KENMERKEN :

• Origineel en remanent
geurverdelger 

• Op basis van etherische oliën 

• Stabiliteit > 36 maand

• Krachtig en snelwerkend .

• Conform aan de Europese Normen
CE 76/79

• Gegarandeerd door
kwaliteitssysteem ISO 9001

is vereist in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste
ventilatie – Huidbescherming: niet vereist – Oogbescherming: is enkel nodig waar
vloeistof kan opspatten of verstuiven • 9. Fysische en chemische
eigenschappen : fysische vorm: vluchtige vloeistof – Kleur: blauw/groen – Geur:
citrusvruchten – Dichtheid: 0.885 – Oplosbaarheid in water: onoplosbaar product
in water – Vlampunt [°C]: 18 • 10. Stabiliteit en reactiviteit: gevaarlijke
ontbindingsproducten en reacties: geen in normale omstandigheden • 11.
Toxicologische gegevens : niet beschikbaar • 12. Ecologische gegevens : niet
beschikbaar • 13. Instructies bij afvalverwijdering : op een veilige manier
opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften • 14.
Transportinformatie : niet geclassificeerd. 15. Wettelijke informatie : Symbolen:
irriterend, makkelijk ontvlambaar – R-zinnen: R36/38 irriterend voor ogen en huid,
R11 licht ontvlambaar – S-Zinnen: S02 buiten bereik van kinderen bewaren, S03
op een koele plaats bewaren, S16 verwijderd houden van ontstekingsbronnen,
niet roken, S46 in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen • 16. Verdere informatie : aanbevolen toepassingen
en beperkingen: niet op materiaal of meubilair verstuiven, niet meer dan 3
verstuivingen per 20m3 in de lucht (benauwdheid). De inhoud en het formaat van
dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 76/769 EG 
Afwijzing van aansprakelijkheid : de informatie in deze MSDS werd verkregen
uit bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter
beschikking gesteld zonder enige garantie – direct geïmpliceerd – betreffende de
correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het
verwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen
eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen,
accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid, terwijl aansprakelijkheid voor
verliezen, beschadiging of onkosten die, op welke wijze dan ook, kunnen
voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het verwerken en
afdanken van het product uitdrukkelijk wordt afgewezen. Deze MSDS werd
samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als
het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het
mogelijk dat de MSDS-informatie niet van toepassing is.

IRRITEREND

Artikel nr Omschrijving Karton
PF11003 Verstuiver van 100ml 12 x 100 ml
EMB 0432 Automatisch elect. dispositief 1 toestel
PF11006 Aërosol 250 ml 12 x 250 ml

VOORDELEN :

• Zeer geconcentreerd : 100 ml laat
meer dan 900 verstuivingen toe 

• Duurzaam werkend op
vasthoudende geuren  

• Natuurlijke geur 

• Exclusieve reukidentiteit 

• Opmerkelijk en doeltreffend : één
verstuiving is genoeg voor 20 m3

• Elektronisch toestel regelbaar op 6
functies ook beschikbaar

UMONIUM38 AIR CONTROL
ONGELOOFLIJK GEZOND EN FRIS
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