Luchtverfrissers
Aangename sfeer,
veilig gebruik.
Een ruimte in huis kan onaangenaam ruiken, maar ook kleding
bijvoorbeeld. U kunt daar verandering in brengen met een
luchtverfrisser. Tegenwoordig is er een ruim aanbod aan
luchtverfrissers en u kunt kiezen uit verschillende geuren.
Daarmee verdrijft u niet alleen de vervelende geur,
maar creëert u ook een aangename sfeer.
Luchtverfrissers zijn veilige producten,
omdat ze voldoen aan strenge wettelijke
eisen. Om ze veilig te houden, is het
belangrijk dat u ze op de juiste
manier gebruikt.

www.isditproductveilig.nl
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• gezondheid & milieu
• veiligheidsinstructies

• schoonmaken
• sanitairreiniging

• ventilatietest
• ventilatietips & trucs

Kent u de verschillen?
•L
 uchtverfrissers: producten in vaste of vloeibare
vorm die gebruikt worden om een aangename
sfeer in een ruimte te creëren of om een onaangename geur te verdringen. Denk aan de spuitbus
waarbij de geur vrijkomt als er op het ventiel wordt
gedrukt. Of de geurverspreider op batterijen, in
het stopcontact of een toiletblokje. In die gevallen
wordt de geur continu verspreid en is de
dosering gelijkmatig.
• G eurverspreiders die verwarmd of aangestoken
worden: geurkaarsen, etherische oliën en
wierookstaafjes.

Herkent u dit?
Als er sprake is van een onaangename geur, zijn
mensen soms geneigd een overdosis luchtverfrisser
te gebruiken. Dat is ongezond en het helpt niet.
Verwijder eerst het vuil, verfris daarna.
Luchtverfrissers zijn geen vervangers voor goede
schoonmaakgewoonten.

Problemen met luchtverfrissers?
Wegwijzer!
Heeft u aanhoudende klachten of bent u ongerust
door klachten na het gebruik van luchtverfrissers?
Raadpleeg een arts en laat het etiket en de verpakking zien. Hieronder volgen enkele algemene tips
bij klachten.
• Inslikken: de mond spoelen met een beetje water,
daarna uitspugen. Eet iets vets zoals koffiemelk, mayonaise of boter, maar geen olie.
• O ogcontact: de ogen onmiddellijk en zolang
mogelijk met veel water spoelen.
• C ontact met de huid: goed afspoelen met koud
water als de huid rood kleurt.
• G eïrriteerde luchtwegen: de mond met koud
water spoelen als het prikkelt en ook de neus
uitspoelen als er irritatie optreedt.
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Europees initiatief: bevordering
veilig gebruik
De fabrikanten van luchtverfrissers hebben in
Europees verband de krachten gebundeld om
het veilig gebruik van luchtverfrissers te stimuleren.
Concrete resultaten? Heldere informatie op de
etiketten, duidelijkheid op internet over de
ingrediënten en zorgvuldige reclameboodschappen.

Bewust gebruik
van luchtverfrissers
•B
 ewaar het product buiten het bereik van
kinderen.
• G ebruik het product alleen waarvoor het
bedoeld is.
• Gebruik luchtverfrissers niet op het lichaam.
• Lees de aanwijzingen op het etiket.
• Verwijder eerst het vuil: luchtverfrissers kunnen
goede schoonmaakgewoonten niet vervangen!
• Ventileer de ruimte dagelijks indien mogelijk.
• O vergevoelig voor parfums? Wees voorzichtig
bij het gebruik.

Bewust gebruik van spuitbussen
De spuitbus bestaat uit een houder van bijvoorbeeld blik en bevat naast de werkzame stof
ook drijfgas. Zodra u het ventiel indrukt, wordt
het drijfgas en de geurstof naar buiten geperst in
de vorm van nevel. Ga daar zorgvuldig mee om.
• Vermijd contact met de ogen.
• S puit niet in de richting van de ogen, een vlam
of een gloeiend voorwerp.
• Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen.
• Gooi een lege of volle spuitbus niet in het vuur.

Samen sterk
Veilig gebruiken van luchtverfrissers? Dat doen we
met elkaar! De overheid zorgt voor wet- en regel
geving en de naleving ervan. Fabrikanten kijken
kritisch naar de samenstelling van de producten en
de verpakking. De brancheorganisatie zorgt voor
uitwisseling van kennis en informatie.
En u als gebruiker? Luchtverfrissers zijn geen
vervangers voor goede schoonmaak- en ventilatiegewoonten. Kies dus bewust voor het gebruik van
een luchtverfrisser.
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