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Neofresh® 

Geur & Urine Remover 

 

 

Verschijningsvorm: Witte vloeistof met citronella geur.   

Merknaam:  

Neofresh® Geur & Urine Remover     

Samenstelling:    

Productomschrijving  Mengsel  

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008(CLP): Niet ingedeeld 

Toxicologie:  Geen grenswaarde vastgesteld 

Toxicologie:   

H-zinnen:   H319 Veroorzaakt bij aanraking oog irritatie.    

P-zinnen:   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contact lenzen verwijderen,  indien mogelijk.  Blijven spoelen. 

RISICO PREVENTIE EHBO / BHV 

Brand / ontploffing:   

Onbrandbaar.  

 N.V.T.  N.V.T. 

Inademen:   

Significante effecten of kritische gevaren 

zijn niet bekend. 

Plaatselijke afzuiging of (normale) 

ventilatie.  

   

N.V.T. 

Huid:   

Veroorzaakt bij aanraking  oog irritatie.   

Significante effecten of kritische gevaren 

zijn niet bekend. 

Eventueel handschoenen van b.v. 

latex, butyl, nitril.   Handen wassen na 

gebruik. Voorkom contact met de 

ogen. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk 

verwijderen. Was de huid direct met 

veel water of neem een douche.  .  

Ogen:   

Veroorzaakt bij aanraking oog irritatie.     

   

Voorkom contact.  

Verwijder eventuele contactlenzen, 

daarna direct de ogen met 

geopende leden voldoende lang 

(minimaal 15 minuten) met water 

spoelen. Help de getroffene bij het 

spoelproces.  

Raadpleeg direct aansluitend een 

(oog)arts.  

Inslikken:  

Veroorzaakt brandwonden. Sterk bijtend 

effect in mond en keelholte. Slokdarm en 

maag perforatie.  

Niet eten, drinken of roken tijdens het 

werk.  

Spoel de mond, drink een of twee 

glazen water of melk. Raadpleeg 

direct een arts of breng het slachtoffer 

naar het ziekenhuis.  

 

H319 Veroorzaakt bij aanraking  

oog irritatie.    
 

P-zinnen: P305 + P351 + P338 BIJ 

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 

afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten; contact lenzen 

verwijderen,  indien mogelijk.  Blijven 

spoelen. 

OPSLAG PERSOONLIJK MILIEU 

Goed gesloten.  Vorstvrij opslaan. 

Reinigingsproducten altijd buiten bereik 

van kinderen bewaren. 

Informatie over allergenen: 

EUH208  Bevat Citral, d-Limonene, 

Citronellal. Kan een allergische reactie 

veroorzaken.  

De stof mag niet onverdund in het 

riool of oppervlaktewater worden 

geloosd.   

Lege verpakking behandelen als vol. 

OVERIG 

Noodsituatie: Ontruim de gevarenzone! Verdun met veel water. Absorbeer in zand, universeel binder of zaagmeel. 

(Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor het gezicht.)   

Alarmnummer voor arts (24 uur), +31 (0)30 274 8888, Vergiftiging informatie centrum Utrecht.   

Referentie veiligheidsinformatieblad van het bovengenoemde product. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het 

veiligheidsinformatiebladen downloads van Neomix Columbus BV, www.neomix.nl, telefoonnummer +31 (0)79 3316947 of 

info@neomix.nl 

http://www.neomix.nl/

