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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Artikelnummer : 79721B 

Productcode : 7972 

 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Enkel voor professioneel gebruik 

Functie of gebruikscategorie : Plamuur en afdichtingsmiddelen 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV 
Maxwellstraat 41 
3316 GP Dordrecht - Nederland 
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848 
rjjonker@bardahl.nl - www.bardahl.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +31 (0) 6 2908 2010 
Tijdens kantooruren: 8.30 t/m 17.00 u 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245  

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
PO Box 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners 
te informeren bij acute 
vergiftigingen 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 H332   

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315   

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319   

Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorieën 1 H334   

Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317   

Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351   

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen H335   

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 H373   
   

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 

 
 

 
  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] 

Kank.Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R48/20 
R42 
Xi; R36/37/38 
R43 

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H332 - Schadelijk bij inademing 
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker 
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren 
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen 
P304+P341 - NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht 
brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt 
P280 - beschermende kleding, beschermende handschoenen, gelaatsbescherming, 
oogbescherming dragen 
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen 

EUH zinnen : EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken 

Extra zinnen : Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kinderveilige sluiting : Nee 

Tastbare gevarenaanduidingen : Nee 
 

   
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en 
milieueffecten 

: Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008. SDS: 
conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II. 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
 
 

 
 

 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

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

methyleendifenyldiisocyanaat (CAS-nr) 26447-40-5 
(EG nr) 247-714-0 
(EU-Identificatienummer) 
615-005-00-9 

50 - 100 Kank.Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R48/20 
Xi; R36/37/38 
R42 
R43 
 

Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen: 
DSD/DPD 

Specifieke concentratiegrenzen: 
CLP 

methyleendifenyldiisocyanaat (CAS-nr) 26447-40-5 
(EG nr) 247-714-0 
(EU-Identificatienummer) 615-005-
00-9 

(C >= 0,1) R42 
(C >= 5) Xi;R36/37/38 

(C >= 0,1) Resp. Sens. 1, H334 
(C >= 5) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 5) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 5) STOT SE 3, H335 

 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid grondig wassen met zachte zeep en water. 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Indien men zich onwel 
voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen). 
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EHBO na contact met de ogen : Gedurende tenminste 15 minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen 
opengehouden worden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische 
hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt. 

EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk een arts raadplegen. Niet laten braken, tenzij het antigifcentrum of een dokter het 
bevelen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels : Symptomen worden in rubriek 11 beschreven. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Schuim. Verneveld water. Droog chemisch product. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. 

Explosiegevaar : Ontploffingsgevaar in geval van brand. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Vermijd dat het bluswater in het 
milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. EN 137 - Onafhankelijk open-circuit ademluchttoestel met 
volgelaatsmasker. Norm EN 469 - Beschermende kleding voor brandweerlieden. Standard - EN 
659: Beschermende handschoenen voor brandweerlieden. Veiligheidsschoenen. 

Overige informatie : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Houd lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag een geschikte veiligheidsuitrusting. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen, controleer de compatibiliteit van de 
houder die voor het product wordt gebruikt door deel 10 te raadplegen. Gemorst product zo 
snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. De ruimte ventileren. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubrieken 7. Zie Rubriek 8. Zie Rubriek 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Extra gevaren bij verwerking : Het product mag niet in het milieu terechtkomen. Zonder een goede ventilatie kunnen dampen 
zich ophopen in de diepere lagen van de grond en ook vanuit de verte gaan branden, als zij 
worden aangestoken, waarbij het gevaar bestaat dat de vlam terug keert. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Een goede ventilatie van de werkplaats is 
vereist. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Niet eten, drinken of 
roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. 

Onverenigbare materialen : warmte. vonken. Open vuur. Ontstekingsbronnen. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

79721B  

EU Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn 2000/39/EG. 

Nederland Beroepsmatige blootstellingslimieten in Nederland word door de vice-minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gesteld. Grenswaarde voor blootstelling en informatie over hun status en herziening kan 
worden gevonden in de Databank van de sociale en economische Concil van Nederland (SER) Waarden, AF 
2011: 18. 

USA - ACGIH Opmerking (ACGIH) 2012 
 
 

 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Bescherming van de handen : Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de premeatiegraden en 
de degradatie. Draag geschikte handschoenen die getest zijn volgens EN374. 
neopreen/butylrubber. PVA handschoenen. Fluor Rubber (Viton) 

Bescherming van de ogen : Gebruik een oogbescherming volgens EN 166 die ontworpen is om te beschermen tegen 
spatten. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten 
veiligheids-oogdouches aanwezig zijn. 

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding. (Ref. EEG Richtlijn 89/686 en norm EN ISO 20344). 
Met veel water en zeep wassen 

Bescherming van de ademhalingswegen : Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een 
geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. Bij het risico op 
overmatige dampvorming een goedgekeurd masker dragen. EN 137 - Onafhankelijk open-
circuit ademluchttoestel met volgelaatsmasker. 

Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu 

: Controleren of de emissies in overeenstemming zijn met alle geldende controlevoorschriften 
i.v.m. luchtverontreiniging. 

Overige informatie : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. indien noodzakelijk: Ventilatie, plaatselijke 
afzuiging of adembescherming. Controleren of de emissies in overeenstemming zijn met alle 
geldende controlevoorschriften i.v.m. luchtverontreiniging. gelaatsbescherming. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : bruin. 
  

Geur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : > 200 °C 
  

Vlampunt : > 230 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : > 600 °C 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : 0,01 Pa 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 1,22 g/cm³ (25°C) 

Oplosbaarheid : Niet oplosbaar in water. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : 1000 mPa.s 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Zie 10.3. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Om thermische ontleding te vermijden, niet overhitten. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Te vermijden: oxydatiemiddelen, sterke basen, sterke zuren, water en reductiemiddelen. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Oververhitting. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxidatiemiddel. Sterke zuren. Sterke basen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van 
het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van 
de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de 
indeling. Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke 
stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen 
van blootstelling aan het product. Schadelijk bij inademing. Symptomen bij inname zijn: 
slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken. In ernstige gevallen kan 
inhalatie van het product ontstekingen en oedeem van de keel en bronchen veroorzaken, 
chemische longontsteking en longoedeem. Dit product kan functionele storingen of 
morfologische veranderingen produceren, door herhaalde en langdurige blootstelling en/of 
moet men oppassen omdat het kan accumuleren in het menselijk organisme. 

Bij inslikken: 
Buikpijn, misselijkheid. 
Braken 
Brandend gevoel 

 

ATE CLP (stof, nevel) 1,500 mg/l/4u 
 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Kan matige irritatie veroorzaken. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Irriterend voor de ogen. Contact met de ogen : Oedeem. Pijn. Tranen. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Acute giftigheid : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan irritatie van de huid 
veroorzaken. Kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Hoesten. Gevaar voor 
longoedeem. Veroorzaakt overgevoeligheid. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

De huidaandoeningen kunnen bestaan uit: erythema oedeem, knobbeltjes, blaasjes, pukkels, 
schilfering, kloofjes en verschijnselen waarbij pus wordt geproduceerd, en variëren afhankelijk 
van de fase waarin de ziekte zich bevindt en de plaats waar het zich manifesteert. In acute 
fasen is er voornamelijk sprake van erythema, oedeem en pusvorming. In chronische fasen ziet 
men voornamelijk schilfering, droge plekken, kloofjes en huidverdikking. 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

Er is echter geen voldoende informatie beschikbaar om een volledig oordeel te geven. 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet-gevalideerde gegevens 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

79721B  

Viscositeit, kinematisch 819,67213115 mm²/s 
  
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

79721B  

Ecologie - bodem Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit 
produkt een riolering of open water binnendringt. 

 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

79721B  

Resultaat van het onderzoek naar PBT-
eigenschappen 

< 0.1% 

 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

Aanvullende informatie : Te recycleren na reiniging. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Afval van 
vaste stof laten verwerken door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Zorg ervoor dat alle 
nationale/lokale wetgevingen nageleefd worden. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 

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 

   

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 
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Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op open zee 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Luchttransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Spoorwegvervoer 
  

Geen gegevens beschikbaar 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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 
 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

 

   

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld hoeven geen medische controle te 
ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt dat er slechts 
sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en 
dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregel. 

 
 

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

Duitsland 

VwVwS, referentie van de bijlage : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform VwVwS, bijlage 4) 

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 

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 

Opmerkingen betreffende de indeling : Wettelijke  interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 
gevolgd 

Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 
contact te komen 

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 

Ja 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 



Plastic Repair Transparent Part B 
Veiligheidsinformatieblad  
 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010 
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Vermelding van wijzigingen: 

1.2 Functie of 
gebruikscategorie 

Toegevoegd  

15.2 Chemischeveiligheidsb
eoordeling 

Gewijzigd  

 

Afkortingen en acroniemen: 

 Afkortingen en acroniemen: 
 
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke stoffen  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen  
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische stoffen  
ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving  
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)  
VOS: vluchtige organische stoffen (USA, EU)  
LC50: Lethal concentratie, 50 procent  
LD50: Lethal dose, 50 procent 

 

 
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

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

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 

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

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H332 Schadelijk bij inademing 

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken 

R20 Schadelijk bij inademing 

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid 

R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing 

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 

R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing 

Xi Irriterend 

Xn Schadelijk 
 
 

 

 
 
SDS 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. 
 


