CLP EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
Pink Fizz & Grapefruit

(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl2-naphthalenyl)ethanone) Waarschuwing: Kan een
allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van stof/
rook/gas/ nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT handschoenen/beschermende MET DE HUID:
met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts
raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat d-Limonene, dl-Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

WAARSCHUWING: STOP GEBRUIK WANNEER ER NOG MAAR 5 mm KAARSVET
OVER IS Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Buiten bereik van
kinderen & dieren houden. Plaats kaarsen min. 10 cm uit elkaar. Niet in de buurt van
brandbare materialen plaatsen. Houd het kaarsvet vrij van lucifers & ander vuil, om
een tweede vlam te voorkomen. Knip de lont af tot 5 mm. De zijkanten &
onderkant van de houder worden heet.
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Lime, Basil & Mandarin
Schadelijk voor in het water levende
organismen, gevolgen. Voorkom lozing in het
milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde
stortplaats. Bevat 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde,
Hydroxycitronellal, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole5-propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-Limonene. Kan
een allergische reactie veroorzaken.

WAARSCHUWING: STOP GEBRUIK WANNEER ER NOG MAAR 5 mm KAARSVET
OVER IS Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Buiten bereik van
kinderen & dieren houden. Plaats kaarsen min. 10 cm uit elkaar. Niet in de buurt van
brandbare materialen plaatsen. Houd het kaarsvet vrij van lucifers & ander vuil, om
een tweede vlam te voorkomen. Knip de lont af tot 5 mm. De zijkanten &
onderkant van de houder worden heet.
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Orange, Clove
& Cinnamon

Relax

(d,l-Limonene (isomer unspecified))
Waarschuwing: Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Inademing
van stof/rook/gas/nevel /damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding /oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en
zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking
afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Geraniol, dl-Citronellol. Kan een
allergische reactie veroorzaken.

(Cinnamaldehyde, d,l-Limonene(isomer unspecified)
Waarschuwing: Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Inademing
van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID:
met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Eugenol.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

WAARSCHUWING: STOP GEBRUIK WANNEER ER NOG MAAR 5 mm KAARSVET
OVER IS Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Buiten bereik van
kinderen & dieren houden. Plaats kaarsen min. 10 cm uit elkaar. Niet in de buurt van
brandbare materialen plaatsen. Houd het kaarsvet vrij van lucifers & ander vuil, om
een tweede vlam te voorkomen. Knip de lont af tot 5 mm. De zijkanten &
onderkant van de houder worden heet.

WAARSCHUWING: STOP GEBRUIK WANNEER ER NOG MAAR 5 mm KAARSVET
OVER IS Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Buiten bereik van
kinderen & dieren houden. Plaats kaarsen min. 10 cm uit elkaar. Niet in de buurt van
brandbare materialen plaatsen. Houd het kaarsvet vrij van lucifers & ander vuil, om
een tweede vlam te voorkomen. Knip de lont af tot 5 mm. De zijkanten &
onderkant van de houder worden heet.
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