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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD  

 

PRODUCT : KATTENKWAAD 

 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 

 

    

Verdeler: 

 

EDIALUX-FORMULEX 

NV  

Rijksweg 28 

B-2880 BORNEM 

Tel.: 0032 (0)3 886 22 11 

Fax: 0032 (0)3 886 24 60 

E-mail: edialux@edialux.be 

www.edialux.com 

 

Gebruik :  Afweermiddel in korrelvorm tegen katten op basis van etherische oliën van plantaardige 

oorsprong.     

 

Telefoonnr. in noodgeval: + 32 (0)70 245 245   

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 

Geen specifieke gevaren 

 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

  

Bestanddelen: 

natuurlijke etherische oliën: 2,5% 

Cas: - 

Irritant 

R36/38 

Sepiolite clay : 97,5% 

Cas : -  
 

4. EERSTE HULP  MAATREGELEN 

 

NA INADEMEN: frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket, de 

bijsluiter of de verpakking.  

NA CONTACT MET DE HUID: spoel de huid overvloedig met water en zeep. Bij aanhoudende irritatie 

raadpleeg een arts en toon het etiket, de bijsluiter of de verpakking. Gebruik een vochtinbrengende creme 

als de handen droog aanvoelen. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij. 

NA CONTACT MET DE OGEN: spoel overvloedig met water gedurende 15 minuten. Bij aanhoudende 

irritatie raadpleeg een arts en toon het etiket, de bijsluiter of de verpakking.  

NA INSLIKKEN: geen braken opwekken. Geef wat water te drinken en raadpleeg een arts. Toon deze 

fiche, het etiket, de bijsluiter of de verpakking. 
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 

Dit product is niet ontvlambaar.  Bij brand kunnen schadelijke dampen (oxides of carbon) ontstaan. 

Geschikte blusmiddelen: droog chemisch poeder, schuim, watersproeistraal 

Draag beschermende kledij en ademhalingsbescherming. 

 

6. MAATREGELEN BIJ  ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 

PREPARAAT 

 

Persoonlijke maatregelen: 

 - handschoenen 

- veiligheidsbril 

- indien nodig een stofmasker 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: 

 - Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. 

Opruimingsmethoden: 

- Bijeenvegen en in vuilnisvat deponeren 

  

7. HANTERING EN OPSLAG 

 

Hantering: 

 - aandachtig etiket lezen voor gebruik 

- handen wassen na gebruik 

- niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 

 

Opslag: 

- buiten bereik van kinderen 

 - bewaren op een droge en veilige plaats 

 - bewaren in originele, gesloten verpakking 

  

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 

BESCHERMING  

 

Oogbescherming:    - aanbevolen 

Huidbescherming:             - aanbevolen    

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Toestand: microgranulaat 

Kleur: wit 

Geur: karakteristiek 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT    

 

Stabiel onder normale stockeringsvoorwaarden 

 

11.  TOXICOLOGISCHE  INFORMATIE 
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Inademing: wordt niet geacht gevaarlijk te zijn bij normaal gebruik. 

Oogcontact: kan irriterend zijn 

Huidcontact: wordt niet geacht gevaarlijk te zijn bij normaal gebruik. Herhaald contact kan verdroging 

van de huid veroorzaken. Dit kan resulteren in dermatitis indien het niet behandeld wordt.   

Ingestie: kan irritatie veroorzaken aan de keel en de maag. 

  

12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 

Dit product wordt beschouwd als zijnde biodegradeerbaar. 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 

Ledige verpakkingen in vuilnisvat deponeren en met huisvuil meegeven. 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 

Niet geclassificeerd 

 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE  

 

Gevaarsymbolen: - 

 

Veiligheidszinnen: 

 S2 : buiten bereik van kinderen bewaren 

 S24/25 : aanraking met de ogen en de huid vermijden 

S26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig   

 medisch advies inwinnen. 

 S28 : na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep 

S36/37/39: draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel  

                              voor de ogen/voor het gezicht. 

S62 : bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het  

etiket tonen. 

    

16. OVERIGE INFORMATIE 

  

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad 

 

Antigifcentrum: 070 245 245 

 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, 

betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend – ter 

beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten 

onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke 

verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de 

behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend 

hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit 

MSDS niet van toepassing is. 


