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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Rubio Monocoat FR Oil 2C - comp. B
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Toepassing door de gebruiker,Professioneel gebruik

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Muylle Facon - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem - Belgium
T +32 (0) 51 30 80 54 - F +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.be
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 

REACH)
Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 H332 
Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen

H335 

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07
Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevaarlijke bestanddelen : Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren
Gevarenaanduidingen (CLP) : H332 - Schadelijk bij inademing.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - nevel, damp niet inademen.
P285 - Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P280 - Beschermende kleding, Beschermende handschoenen, Oogbescherming, 
Gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

EUH zinnen : EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
2.3. Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

mailto:info@muyllefacon.be
www.muyllefacon.be
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3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (CAS-Nr) 28182-81-2
(EG-Nr) 931-274-8
(REACH-nr) 01-2119485796-17

~ 100 Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

1,6-diisocyanatohexaan (CAS-Nr) 822-06-0
(EG-Nr) 212-485-8
(EU Identificatie-Nr) 615-011-00-1
(REACH-nr) 01-2119457571-37

< 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Skin Corr. 1C, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

Bij onwel voelen een arts raadplegen.
EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt. Onmiddellijk een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE 

HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water 
afspoelen/afdouchen.

EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt.

EHBO na opname door de mond : Niets laten drinken. GEEN braken opwekken. (Irritatie aan slokdarm mogelijk.) Medisch 
advies vragen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid : Een herhaalde blootstelling kan een gevoeligheid veroorzaken: een allergische reactie van 

de huid.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Gevaar voor ernstig oogletsel.
Symptomen/effecten na opname door de mond : Kan longschade veroorzaken na verslikken.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen blusmiddelen gebruiken die water bevatten.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Bij verhitting/verbranding: vorming van schadelijke gassen/dampen. Brandbare vloeistof.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. Brandzone 

niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Overige informatie : Contact van product met water vermijden. Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of 

indammen. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Beschermende handschoenen van nitrilrubber.
Noodprocedures : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Verontreinigde omgeving ventileren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. De nodige persoonlijke 

beschermingsuitrusting gebruiken. Beschermende handschoenen. Veiligheidsbril.
Noodprocedures : De ruimte ventileren.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Vermijd contact met water (of vochtige lucht) van dit product. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.
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Reinigingsmethodes : Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in 
overeenstemming met de lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : De vloer van de opslagruimte moet ondoordringbaar zijn en zo ontworpen zijn dat hij 

tegelijk als opvangbak kan dienen.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
DNEL/DMEL (Werknemers)

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,5 mg/m³

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 0,127 mg/l

PNEC aqua (zeewater) 0,0127 mg/l

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 1,27 mg/l

PNEC (Sedimenten)

PNEC sediment (zoet water) 0,2667 mg/kg droog gewicht

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 0,0532 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie 38,28 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Veiligheidsbril. Handschoenen.
 

Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen van nitrilrubber

Bescherming van de ogen:

In geval van risicovolle omstandigheden: veiligheidsbril of gelaatsscherm

Huid en lichaam bescherming:

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Beschermende kleding
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

 
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.
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Beperking van de blootstelling van de consument:
Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

Overige informatie:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Vloeibaar.
Kleur : kleurloos.
Geur : Geurloos.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Niet van toepassing
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : < -20 °C
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : > 150 °C
Vlampunt : > 160 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1,1 kg/l
Oplosbaarheid : Reageert met water.
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : ≈ 545,455 mm²/s
Viscositeit, dynamisch : ≈ 600 mPa.s 25°C
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : 0 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Contact van product met water vermijden. Reageert heftig met water.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Reageert heftig met water.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
alcoholen. aminen. basen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
koolstofoxyden (CO en CO2). stikstofoxyden (NOx).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Inademen: Schadelijk bij inademing.

ATE CLP (gassen) 4500 dpmv/4u

ATE CLP (dampen) 11 mg/l/4u

ATE CLP (stof, nevel) 1,5 mg/l/4u
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Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
LD50 oraal rat > 2500 mg/kg OECD 423 (female)

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg OECD 402

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 0,39 mg/l/4u OECD 403 (female)

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
LD50 oraal rat 959 mg/kg bodyweight OECD 401

LD50 dermaal konijn > 7000 mg/kg bodyweight OECD 402

LC50 inhalatie rat (mg/l) 0,124 mg/l/4u OECD 403

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
NOAEC (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 0,005 dpmv/6 uur/dag

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

Rubio Monocoat FR Oil 2C - comp. B 
Viscositeit, kinematisch ≈ 545,455 mm²/s

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Het product heeft geen schadelijke effecten op de aquatische organismen.
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld
Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld

Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
LC50 vissen 1 8,9 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Daphnia 1 127 mg/l Daphnia magna (48h static / EU C.2)

EC50 andere waterorganismen 1 3828 mg/l Activated sludge, 3h, OECD 209 method

EC50 andere waterorganismen 2 > 1000 mg/l Scenedesmus subspicatus, 72h, DIN 38412

ErC50 (algen) > 1000 mg/l Desmodesmus subspicatus, 72h, EU C.3

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
EC50 andere waterorganismen 1 842 mg/l Bakterie (3h)

ErC50 (algen) > 77,4 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

NOEC chronisch  algen 11,7 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
Biodegradatie 1 % (28 days)

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
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Biodegradatie 42 % (28 days)

12.3. Bioaccumulatie
Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
BCF vissen 1 3,2 mg/l

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
BCF vissen 1 58 mg/l

Log Pow 1,08 (QSAR)

Bioaccumulatie Weinig bioaccumuleerbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2)
Log Koc 7,8

1,6-diisocyanatohexaan (822-06-0)
Log Koc 5861

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Rubio Monocoat FR Oil 2C - comp. B 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Component
Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren (28182-81-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
EURAL-code : 08 05 01* - isocyanaatafval

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. VN-nummer
VN-nr : Niet van toepassing
VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing
UN-Nr. (ICAO) : Niet van toepassing
VN-nr (ADN) : Niet van toepassing
VN-nr (RID) : Niet van toepassing
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing
14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing
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RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging : Nee
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport
Transportreglementering (ADR) : Niet van toepassing

Transport op open zee
Transportreglementering (IMDG) : Niet van toepassing 

Luchttransport
Transportreglementering (IATA) : Niet van toepassing 

Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar

Spoorwegvervoer
Transportreglementering (RID) : Niet van toepassing
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage 
I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 
3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of 
de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 
en 3.10

Rubio Monocoat FR Oil 2C - comp. B - Hexamethyleen diisocyanaat 
oligomeren - 1,6-diisocyanatohexaan

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de 
criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën 
van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008

Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren - 1,6-diisocyanatohexaan

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
 
VOC-gehalte : 0 g/l
Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) nwg, niet waterbedreigend (Indeling conform AwSV, 

bijlage 1)
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale wet 
inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken
Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

Personen die lijden aan astma, eczeem, chronische longaandoeningen of huid- of 
longallergieën voor isocyanaten mogen niet met dit product werken
De regels van de Deense autoriteiten voor arbeidsomstandigheden inzake het gebruik van 
expoxyharsen en isocyanaten moeten nageleefd worden bij gebruik en afvoer

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 2 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4

Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorieën 1

Skin Corr. 1C Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1C

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H330 Dodelijk bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VIB EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


