
Veiligheidskaart: Formaline (37% formaldehyde)  

Gebruiksetiket 

 
H-zinnen 
• H301+3011+331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. 
• H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
• H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
• H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
• H341 Verdacht van het veroorzaken van genetisch schade. 
• H350 Kan kanker veroorzaken. 
• H370 Veroorzaakt schade aan organen (oog). 
 
P-zinnen 
• P260 Nevel/damp niet inademen. 
• P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. 
• P303+361+353 Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen 
                               (of afdouchen).  
• P304+340 Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.   
• P305+351+338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen  
                               verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.   
• P308+311  Na (mogelijke) blootstelling: een antigifcentrum/arts raadplegen. 
 

Inslikken: Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water. NIET laten drinken. GEEN braken opwekken. Zo 
snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren. 

Inademing: Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. ALTIJD arts waarschuwen. Bij 
ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende 
houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELLIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis 
vervoeren. 

Ogen: Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts 
raadplegen. 

Huid: Onmiddellijk wassen met veel water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Arts raadplegen. 
 

Voorzorgsmaatregelen 

 
       zuurbril         gelaatsscherm     gasmasker beschermende     butylrubber       polyvinylchloride 
                                                    filtertypeABEK         kleding handschoenen     handschoenen 
     (bij onvoldoende afzuiging) 

                                         
 
Blusmiddelen: 

 
 
kooldioxide, bluspoeder, waternevel, alcoholbestendig schuim 

Procedure bij 
lekkage: 

De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b.v. Powersorb, droog zand, kiezelgoer, vermiculite 
e.d.). Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval. 

Plaatselijke 
afzuiging: 

Lokale afzuiging toepassen. 

Huid: beschermende kleding 

Reactie met water: Nee 
                                                                                                                                                   

 


