BIOCIDENREGLEMENT
(EU)528/2012
Alle Farrow & Ball verven zijn milieuvriendelijk en hebben een laag of minimaal
gehalte aan VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Onze producten zijn
watergedragen, geurarm en sneldrogend dus beter voor u en voor het milieu.
CASEIN DISTEMPER, DEAD FLAT, ESTATE®
EGGSHELL, ESTATE® EMULSION, FULL
GLOSS, INTERIOR WOOD PRIMER &
UNDERCOAT,
MASONRY
&
PLASTER
STABILISING PRIMER, METAL PRIMER &
UNDERCOAT, SOFT DISTEMPER, WOOD
FLOOR PRIMER & UNDERCOAT and WOOD
KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER:
Dit product bevat de volgende biociden:-1,2bensiothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)one, pyrithionzink, Bronopol & 2-Octyl-2Hisothiazol-3-one. Deze stoffen worden gebruikt om de
verf in het blik te conserveren.
Er zijn geen nanomaterialen aanwezig.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag beschermende handschoenen (bijv. Nitril
handschoenen) en oogbescherming bij het gebruik van
dit product.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.
Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke milieudienst.
Veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn op
aanvraag verkrijgbaar of op www.farrow-ball.com.
FLOOR PAINT and MODERN EMULSION:
Dit product bevat de volgende biociden:-1,2bensiothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)one,
Chloromethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone,
pyrithionzink, Bronopol & 2-Octyl-2H-isothiazol-3one. Deze stoffen worden gebruikt om de verf in het
blik te conserveren.
Er zijn geen nanomaterialen aanwezig.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag beschermende handschoenen (bijv. Nitril
handschoenen) en oogbescherming bij het gebruik van
dit product.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.
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Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke milieudienst.
Veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn op
aanvraag verkrijgbaar of op www.farrow-ball.com.
EXTERIOR
EGGSHELL
and
EXTERIOR
MASONRY:
Dit product bevat de volgende biociden:-1,2bensiothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)one, pyrithionzink, Bronopol & 2-Octyl-2Hisothiazol-3-one. Deze stoffen worden gebruikt om de
verf in het blik te conserveren.
Dit product bevat daarnaast de volgende biociden:Diuron (ISO), pyrithionzink & 2-Octyl-2Hisothiazol-3-one. Deze stoffen worden gebruikt ter
conservering van de verflaag.
Er zijn geen nanomaterialen aanwezig.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag beschermende handschoenen (bijv. Nitril
handschoenen) en oogbescherming bij het gebruik van
dit product.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.
Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke milieudienst.
Veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn op
aanvraag verkrijgbaar of op www.farrow-ball.com.
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EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT:
Dit product bevat de volgende biociden:-1,2bensiothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)one,
Chloromethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone,
pyrithionzink, Bronopol & 2-Octyl-2H-isothiazol-3one. Deze stoffen worden gebruikt om de verf in het
blik te conserveren.
Dit product bevat daarnaast de volgende biociden:Diuron (ISO), pyrithionzink & 2-Octyl-2Hisothiazol-3-one. Deze stoffen worden gebruikt ter
conservering van de verflaag.
Er zijn geen nanomaterialen aanwezig.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag beschermende handschoenen (bijv. Nitril
handschoenen) en oogbescherming bij het gebruik van
dit product.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.
Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke milieudienst.
Veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn op
aanvraag verkrijgbaar of op www.farrow-ball.com.
Opmerkingen:

Neem contact met ons op: Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Klantenservice op telefoonnummer +44
(0) 1202 876141, op e-mailadres sales@farrow-ball.com, of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.
Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven,
dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het
aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen
aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde
goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
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