
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Allround Gun

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: 1-komponent polyuretanskum.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik A/S

Adresse: Naverland 2

Post nr.: Box 1480, 2600

By: Glostrup

Land: DANMARK

E-mail: info.dk@bostik.com

Telefon: +45 44 84 15 00

Hjemmeside: www.bostik.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Aerosol 1;H222 Aerosol 2;H229 Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317
Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1B;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373

Væsentligste skadevirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  Farlig
ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær
ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan
forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer

Signalord: Fare

Indeholder

Stof: Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI).; isobutan; Phosphoric trichloride,
reaction products with propylene oxide ; Dimethylether
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H-sætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

P-sætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P284 Anvend åndedrætsværn.

P308+313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P410+412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501  Indholdet/beholderen med rester afleveres på den kommunale modtagestation.

Supplerende oplysninger

EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

*Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. Personer, der
lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke
anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet Dette produkt bør ikke
anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i
henhold til norm EN 14387). Benyt venligst vedlagte beskyttelseshandsker! Smid væk efter brug, må ikke genbruges.

2.3. Andre farer

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stof CAS Nr EC-nr
REACH-

registreringsnr.
Koncentration Bemærkninger

CLP-
klassificering

Diphenylmetane
diisocyanat,
isomere
homologe (MDI).

9016-87-9 618-498-9 30 -< 50%

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

isobutan 75-28-5 200-857-2
01-2119485395-
27

10 -< 20%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

Phosphoric
trichloride,
reaction products
with propylene
oxide

- 911-815-4
01-2119486772-
26-XXXX

10 -< 20% Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H332

Dimethylether 115-10-6 204-065-8
01-2119472128-
37

5 -< 10%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

propan 74-98-6 200-827-9
01-2119486944-
21

1 -< 2,5%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280
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butan 106-97-8 203-448-7 1 -< 2,5% Flam. Gas 1;H220

Morpholine, 4,4'-
(oxydi-2,1-
ethanediyl)bis-

6425-39-4 229-194-7
01-2119969278-
20

0,1 -< 1% Skin Irrit. 2;H315

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Stofkommentarer: Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration >=0.1%
(Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved bevidstløshed, løsn stramtsiddende tøj, anbring i
aflåst sideleje. Tilkald læge/ambulance.

Indtagelse: Søg omgående læge. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt. Fremkald ikke
opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer
maveindhold i lungerne. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved
bevidsthed).

Hudkontakt: Fjern forurenet beklædning. Vask huden længe og grundigt med vand. Vask huden
grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp for alvorlige kvæstelser.

Øjenkontakt: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra
øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Generelt: Søg straks læge i tilfælde af en ulykke, kvalme eller anden påvirkning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko for allergisk reaktion med åndedrætsbesvær af astmatypen. Hudkontakt kan give irritation og allergisk kontakteksem.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

Uegnede slukningsmidler: BRUG IKKE VANDET!

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.
Eksploderende aerosol kan smides ud kraftigt ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

Øvrig information: Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Ved store udslip anvendes personlige værnemidler. Undgå direkte kontakt. Må kun bruges
på steder med god ventilation.

For indsatspersonel: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende
opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede
personer i at komme ind. Rør ikke ved, eller gå gennem spildt materiale. Bær passende
beskyttelsesudstyr. Vis dette sikkerhedsdatablad datablad, hvis muligt. 3 / 9Copyright © 1995 - 2019 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net
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Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende
opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede
personer i at komme ind. Rør ikke ved, eller gå gennem spildt materiale. Bær passende
beskyttelsesudstyr. Vis dette sikkerhedsdatablad datablad, hvis muligt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede
affaldsbeholdere. Kontakt de respektive myndigheder ved større udslip.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald. Se punkt 7 og 8 for forebyggelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Se punkt 8 for værnemiddeltype.
Personer med nedsat lungefunktion eller udtalt tilbøjelighed til allergi bør ikke arbejde med isocyanater. Beholder under tryk:
Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som
overstiger 50°C/122°F. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller
andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn.
Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise,
drikke eller ryge under arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for
temperaturer over 50°C. Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 ºC.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til de formål, der er specificeret til producenten. Se tekniske datablad.

Øvrig information: Personer, som arbejder med isocyanat-produkter, skal gennemgå en særlig uddannelse
samt en målrettet medicinsk undersøgelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger

Dimethylether 8h 1000 1885 E

propan 8h 1000 1800

E = Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi

8.2. Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol: Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og
efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Åndedrætsværn skal
bruges ved koncentrationer over den hygiejniske grænseværdi.

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Tekniske forholdsregler: Sørg for god standarder general ventilation. Personlige
sikkerhedsforanstaltninger: Undgå hudkontakt med produktet, tørres op forureningen /
spild, så snart de opstår. Bær handsker (testet efter EN374), hvis hånd forurening, vaske
urenheder i huden væk med det samme. Anvend passende overtræksdragter beskytter
mod hudens eksponering. Sørg for grundlæggende træning for medarbejderne for at
forebygge / minimere eksponeringer.

Personlige værnemidler,
øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
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Personlige værnemidler,
hudbeskyttelse:

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

Personlige værnemidler,
håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker: Egnet materiale til beskyttelseshandsker; EN 374, Polycloropren -
CR: Tykkelse> = 0,5 mm; Gennembrudstid> = 480min. Nitrilgummi - NBR: Tykkelse> =
0,35 mm; Gennembrudstid> = 480min. Fluorumgummi - FKM: Tykkelse> = 0,4 mm;
Gennembrudstid> = 480min. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne
vaskes med vand og sæbe.

Personlige værnemidler,
åndedrætsværn:

På utilstrækkeligt ventilerede arbejdspladser og under sprøjtning er der behov for
åndedrætsværn. En komprimeret luftmaske anbefales eller kombinationsfilter A2-P2 til
kortvarigt arbejde.

Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

Opvarmningsfarer: Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 ºC.

Øvrig information: Der bør være en bruser nærved arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det bruges igen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter Værdi/enhed

Produktets tilstand Aerosol

Farve Gul-hvid.

Lugt Ingen data

Opløselighed Ingen data

Eksplosive egenskaber Ingen data

Oxiderende egenskaber Ingen data

Parameter Værdi/enhed Bemærkninger

pH i opløsning Ingen data

pH koncentrat

Smeltepunkt Ingen data

Frysepunkt Ingen data

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval - 12 °C

Flammepunkt - 83 °C (Drivmiddel)

Fordampningshastighed Ingen data

Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data

Antændelsesgrænser Ingen data

Eksplosionsgrænser Ingen data

Damptryk < 300 kPa

Dampmassefylde Ingen data

Relativ massefylde 0,97

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data

Selvantændelsestemperatur 460 °C

Dekomponeringstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data

Lugttærskel Ingen data

9.2 Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
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#Not translated#

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kraftig reaktion med aminer og alkoholer. Indtrængende vand kan give gasudvikling, trykforøgelse og sprængning af lukkede
beholdere.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en
temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke
mod åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke baser. Stærke syrer. Oxidationsfremmende middel. Reduktionsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - indtagelse

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

LD50  > 2000mg/kg

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

Rotte LD50   632mg/kg

Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet - hud

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

LD50  > 2000mg/kg

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

LD50  > 2000mg/kg

Akut toksicitet - indånding

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

LC50 4h   11mg/l

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde

LC50 4h  > 20mg/l

Hudætsning/-irritation: Forårsager hudirritation.

6 / 9Copyright © 1995 - 2019 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net



 Erstatter dato: 15-05-2015 Revisionsdato: 21-11-2019

Bostik Allround Gun

Sikkerhedsdatablad

Alvorlig øjenskade/-irritation: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering:

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan
forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

Kræftrisiko: Mistænkt for at fremkalde kræft.

Enkel STOT-eksponering: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelig information

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelig information

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig information

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

Øvrig information

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark. Reagerer med vand under dannelse af kuldioxid til et fast uopløseligt
reaktionsprodukt (polycarbamid).

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald, spild og emballageaffald skal behandles som farligt affald. Ved håndtering af større mængder bør
kemikaliebeskyttelsesdragt med luftforsynet åndedrætsværn være tilgængelig. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys
og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Affaldskategorier: 16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger
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Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer: 1950 14.4. Emballagegruppe: N/A

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

AEROSOLER 14.5. Miljøfarer: Ingen

14.3. Transportfareklasse(r): 2

Fareetiket(ter): 2.1

Farenummer: Tunnel restriktionskode: (D)

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer: UN 1950 14.4. Emballagegruppe:

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer:

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):

Transport i tankskibe:

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: 1950 14.4. Emballagegruppe: N/A

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer: No

14.3. Transportfareklasse(r): 2 Navne på miljøfarlige
stoffer:

Fareetiket(ter): 2.1

EmS: F-D, S-U IMDG Code segregation
group:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer: 1950 14.4. Emballagegruppe: N/A

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer: No

14.3. Transportfareklasse(r): 2

Fareetiket(ter): 2.1

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljø

Kodenummer: 1-3 (1993)

Særlige bestemmelser: Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og
sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen.

Kontroller, om der skal træffes foranstaltninger i henhold til direktiv 94/33 / EF til
beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen.
EU-forordning (EF) nr.1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatliste over stoffer af meget stor bekymring (SVHC) til
godkendelse i henhold til artikel 59.
Produktet indeholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Stoffer, der er underlagt begrænsninger:
Diphenylmetanediisocyanat, isomere og homologe . [9016-87-9].
Anvendelsesbegrænsninger:56

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse til: Ingen af 
bestanddelene er angivet.
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Bostik Allround Gun

Sikkerhedsdatablad

Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og
sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen.

Kontroller, om der skal træffes foranstaltninger i henhold til direktiv 94/33 / EF til
beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen.
EU-forordning (EF) nr.1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatliste over stoffer af meget stor bekymring (SVHC) til
godkendelse i henhold til artikel 59.
Produktet indeholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Stoffer, der er underlagt begrænsninger:
Diphenylmetanediisocyanat, isomere og homologe . [9016-87-9].
Anvendelsesbegrænsninger:56

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse til: Ingen af 
bestanddelene er angivet.

Autorisationer/begrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges
arbejde.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: *Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme
over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå
kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke anvendes i
tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet Dette
produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres
beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387).
Benyt venligst vedlagte beskyttelseshandsker! Smid væk efter brug, må ikke genbruges.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Referencer til litteratur og
datakilder:

*(MDI) og anvendes til professionel og industriel anvendelse af regler for personlige
værnemidler som SDS for hvert produkt.

Anbefalet uddannelse: Personer, som arbejder med isocyanat-produkter, skal gennemgå en særlig uddannelse
samt en målrettet medicinsk undersøgelse.

Forhandlerbemærkninger: Version 2.
Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt
gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den
er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra
leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht.
gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en
beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ikke en garanti for produktets
egenskaber.

Dato: 21-11-2019

Liste med relevante H-sætninger

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Dokumentsprog: DK
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