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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of
het preparaat

: StoPur WV 150 Komp. A

Gebruik van de chemische
stof/preparaat

: Bekledingsmateriaal

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

Identificatie van de
onderneming

: Sto Isoned bv
Newtonstraat 5
Postbus 6400
NL-4000 HK Tiel
Telefoon +31 344 62 06 66
Telefax +31 344 61 54 87

Verantwoordelijke afdeling  E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
e.groendijk@stoeu.com

Telefoonnummer voor
noodgevallen  

: E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
(van 8.00 - 20.00 uur)

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling

1999/45/EG:
De stof is niet onderworpen aan de EG-richtlijn 67/548/EEC of
99/45/EC als gevaarlijke chemische stof of preparaat.

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu

Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden overeenkomstig de EG richtlijnen of de respectievelijke
nationale wetten.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Scheikundige aard : Polyol-component voor polyurethaanhars

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen : Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in
geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen.

Inademing : In de frisse lucht brengen.

Contact met de huid : De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende
huidreiniger.
GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken.
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Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Contact met de ogen : Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk
met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden,
gedurende tenminste 15 minuten.

Inslikken : Mond spoelen.
Geen braken opwekken.
Medische verzorging is vereist.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal
bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet
gebruikt mogen worden

: Sterke waterstraal

Bijzondere gevaren van
blootstelling aan de
chemische stof zelf, haar
verbrandingsproducten of
vrijkomende gassen

: Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden

: Voorzover nodig bij het blussen van de brand een
persluchtmasker dragen.

Verdere aanwijzingen : Afvalwater niet in de riolering, op de aarde of wateren lozen.
Gecontamineerd water en aarde moet volgens voorschrift
afgevoerd worden.

6. MAATREGELEN BIJ VRIJKOMEN TENGEVOLGE VAN EEN CALAMITEIT

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

: Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaat-
regelen

: Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders
verhinderen.

Reinigingsmethoden : Beperk en verzamel morsingen met niet-ontbrandbare absorbsie
materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde. diatomeen aarde,
vermiculiet) en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens
de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

7. OMGANG EN OPSLAG

Omgang

Aanbeveling over het veilig : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
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omgaan met de stof Dampen of spuitnevel niet inademen.
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en
vaten

: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de originele verpakking.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Beschermen tegen blootstelling aan vorst, hitte en direct zonlicht.

Aanbevelingen voor
gemengde opslag

: Er dienen geen substanties speciaal vermeld te worden.

Bijzondere
toepassing(en)

Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van
het product.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinglimiet(en) (MAC waarden)

Bestanddelen CAS-No.

Basis Type: Controleparameters

Aanvullende technische gegevens over de installatie

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Adembescherming : Adembeschering is aan te bevelen wanneer er tijdens
spuitwerkzaamheden niet voldoende ventilatie aanwezig is.

Ademhalingsapparaat met filter.
Aanbevolen filtertype:
Filter A/P2
Bij reddings- en onderhoudswerken in opslagtanks een
persluchtmasker dragen

Bescherming van de
handen

: Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende
materialen geschikt:
Handschoenen van nitrilcaoutchouc, wanddikte minstens 0,4mm,
b.v. Camatril velours (Kächele-Cama-Latex GmbH),
artikelnummer 730) of gelijkwaardige. Voor langer contact tot
maximal 8 uur kunnen handschoenen van Fluorrubber gebruikt
worden, wanddikte minstens 0,7mm, b.v. Vitoject (Kächele-Cama-
Latex GmbH,artikelnummer 890) of gelijkwaardige.
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de
specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de Europesche
Norm En 374, die daarop is gebaseerd.
De doordrenkingstijd hangt onder andere af van het materiaaltype,
de dikte en het handschoentype en moet daarom voor iedere
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toepassing separaat worden vastgesteld.
Na het wassen van de handen een crème aanbrengen.

Oogbescherming : veiligheidsbril

Lichaamsbescherming : Kleding met lange mouwen

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik
van het stof
Verwijderd houden van voedingswaren en drank.
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.
Werkkleding apart houden.

Algemene beschermende
maatregelen en nadere
gegevens

: Gegevens voor persoonlijke bescherming gelden voor omgang
met beide componenten afzonderlijk en het mengen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene gegevens

Fysische toestand : Vloeistof

Kleur : Volgens de produktbeschrijving

Geur : reukloos

Belangrijke gezondheids, veiligheids en milieu-informatie

pH : Niet van toepassing

Vlampunt : > 100 °C

Relatieve dichtheid : ca.1,25 g/cm3
bij 23 °C

Wateroplosbaarheid : Volledig mengbaar

Viscositeit, dynamisch : ca.1.200 mPa.s
bij 23 °C

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden
omstandigheden

: Directe verwarming, vuil, chemische verontreiniging, zonlicht, UV
of ioniserende straling

Te vermijden substanties : Sterke zuren en sterke basen.
Sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke
ontledingsproducten

: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute giftigheid bij inslikken : Geen gegevens beschikbaar

Acute giftigheid bij
inademen

: Geen gegevens beschikbaar

Acute giftigheid bij
aanraking met de huid

: Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het
preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methoden van de
Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig
geclassificeerd als milieu gevaarlijk. Zie rubriek 2, 3 en 15 voor
details.

Ervaring bij mensen : Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het
verwijderen van het natuurlijke vet van de huid tot gevolg hebben
en resulteren in contacteczeem en opname via de huid.

Wanneer vloeistof in de ogen wordt gespat, kan dit irritatie en
herstelbare schade tot gevolg hebben.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Giftigheid voor het milieu

Verdere gegevens over de milieuaspecten

Nadere gegevens over de
milieuaspecten

: Gegevens over de invloed op de ecologie zijn niet beschikbaar.
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : De verwerker is voor de juiste codering en aanduiding van het
vrijgekomen afval verantwoordelijk.

Bij aanbevolen toepassing kan de afvalsleutel conform de code
van de Europese Afvalcatalogus (EAK), categorie 17.09 - Overig
bouw- en sloopafval - gekozen worden.

Niet uitgeharde productresten volgens de aanbevolen norm
afvoeren.
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Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen worden via afvalverwerking gerecycled.

Afvalstofnummer van de
ongebruikte stof.

: 08.01.12: niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijn

1999/45/EG

Verdere Informatie : Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden overeenkomstig de
EG richtlijnen of de respectievelijke nationale
wetten.

Verdere Informatie : De stof is niet onderworpen aan de EG-richtlijn 67/548/EEC of
99/45/EC als gevaarlijke chemische stof of
preparaat.

Nationale wetgeving

Richtlijn 2004/42/EG : 2,4 %

Verdere aanwijzingen : Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van
het product.

Andere verordeningen : Neem 92/85/EEG over de veiligheid en gezondheid van zwangere
werknemers op de werkplek in acht.
Neem 94/33/EC over de bescherming van jonge mensen op de
werkplek in acht.

16. OVERIGE INFORMATIE

Toepassingsgebied : Sto AG Werk Rüsselsheim
Eisenstraße 38
D-65428 Rüsselsheim
Abteilung TP8Q
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Telefon (49) 06142 697-200
Telefax (49) 06142 697-503
p.hammerschmitt@stoeu.com

Contactpersoon  : E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
e.groendijk@stoeu.com

Verdere informatie

Tijdelijk kunt u mogelijkerwijs tot aan uitverkoop van onze voorraad een verschillend kenmerk op de
verpakking ten opzichte van het veiligheidsblad tegenkomen. Wij vragen u daarvoor om begrip.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande versie worden middels een aantekening in de
linkerkantlijn gemarkeerd. De informatie in dit veiligheidsblad voldoet aan onze huidige
kennis en voldoet aan de Nationale en Europese wetgeving. De arbeidsvoorwaarden voor de
verwerkers onttrekken zich tot onze kennis en controle. De verwerker is verantwoordelijk
voor het zich houden aan alle noodzakelijke wettelijke voorschriften. De informatie in dit
veiligheidsblad beschrijft de veiligheidseisen van onze producten en geven geen
omschrijving van onze producteigenschappen weer.
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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of
het preparaat

: StoPur WV 150 Komp.B

Gebruik van de chemische
stof/preparaat

: Bekledingsmateriaal

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

Identificatie van de
onderneming

: Sto Isoned bv
Newtonstraat 5
Postbus 6400
NL-4000 HK Tiel
Telefoon +31 344 62 06 66
Telefax +31 344 61 54 87

Verantwoordelijke afdeling  E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
e.groendijk@stoeu.com

Telefoonnummer voor
noodgevallen  

: E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
(van 8.00 - 20.00 uur)

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevaaraanduiding

 
����������

Indeling

1999/45/EG:
Kenmerk/categorie gevaar : overgevoelig makend
Gevarensymbolen : Irriterend

R-zin(nen) : R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
contact met de huid.

1999/45/EG:
Kenmerk/categorie gevaar : Milieugevaarlijk
R-zin(nen) : R52/53 Schadelijk voor in het water levende

organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
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Het produkt is kentekenplichtig op basis van de stoffenrichtlijn 67/548/EWG en de calculatie methode
van de EG-richtlijn 1999/45/EG in de laatst bekende versie.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Scheikundige aard : Alifatisch Polyisocyanaat

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam CAS-No. EG-No. symbool /
categorie

R-zin(nen) Concentratie [%]

Xi R43; R52/53 >= 50 - <= 100aliphatic polyisocyanate
N

T; Xi R23;
R36/37/38;
R42/43

>= 0,1 - < 0,5hexamethyleen-1,6-
diisocyanaat

822-06-0 212-485-8

Verdere aanwijzingen
Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen zie Sectie 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen : Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in
geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen.

Inademing : In de frisse lucht brengen na per ongeluk inademen van dampen
of van ontledingsproducten.
Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.

Contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende
huidreiniger.
GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Contact met de ogen : Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk
met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden,
gedurende tenminste 15 minuten.
Een arts raadplegen.

Inslikken : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.
Mond spoelen.
Geen braken opwekken.
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal
bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet
gebruikt mogen worden

: Sterke waterstraal

Bijzondere gevaren van
blootstelling aan de
chemische stof zelf, haar
verbrandingsproducten of
vrijkomende gassen

: Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden

: Voorzover nodig bij het blussen van de brand een
persluchtmasker dragen.

Verdere aanwijzingen : Afvalwater niet in de riolering, op de aarde of wateren lozen.
Gecontamineerd water en aarde moet volgens voorschrift
afgevoerd worden.

6. MAATREGELEN BIJ VRIJKOMEN TENGEVOLGE VAN EEN CALAMITEIT

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

: Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaat-
regelen

: Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders
verhinderen.

Reinigingsmethoden : Beperk en verzamel morsingen met niet-ontbrandbare absorbsie
materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde. diatomeen aarde,
vermiculiet) en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens
de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).
Geschikte reinigingsmiddelen
Met bevochtigers reinigen. Oplosmiddelen vermijden.
Vervolgens in afvalbak, niet afsluiten (CO2-ontwikkeling)

7. OMGANG EN OPSLAG

Omgang

Aanbeveling over het veilig
omgaan met de stof

: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Dampen of spuitnevel niet inademen.
Personen de lijden aan huid overgevoeligheid, astma, allergie,
chronische of herhaalde ademhalingsaandoeningen mogen geen
arbeid verrichten waarbij dit preparaat wordt toegepast.
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.
Wettelijke bescherming- en veiligheidsvoorschriften volgen
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Opslag

Eisen aan opslagruimten en
vaten

: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de originele verpakking.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Beschermen tegen blootstelling aan vorst, hitte en direct zonlicht.

Aanbevelingen voor
gemengde opslag

: Er dienen geen substanties speciaal vermeld te worden.

Bijzondere
toepassing(en)

Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van
het product.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinglimiet(en) (MAC waarden)

Bestanddelen CAS-No.

Basis Type: Controleparameters

hexamethyleen-1,6-diisocyanaat 822-06-0

NL OEL MAC-waarde TGG 8 uur 0,04 mg/m3
NL OEL MAC-waarde TGG 8 uur 0,005 ppm
Verdere aanwijzingen: wettelijke grenswaarde

NL OEL MAC-waarde TGG 15 min. 0,14 mg/m3
NL OEL MAC-waarde TGG 15 min. 0,02 ppm
Verdere aanwijzingen: wettelijke grenswaarde

   Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Aanvullende technische gegevens over de installatie

Wasgelegenheid/water voor het reinigen van de ogen en huid moet aanwezig zijn.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Adembescherming : Adembeschering is aan te bevelen wanneer er tijdens
spuitwerkzaamheden niet voldoende ventilatie aanwezig is.

Ademhalingsapparaat met filter.
Aanbevolen filtertype:
Filter A/P2, of persluchtmasker.
Bij reddings- en onderhoudswerken in opslagtanks een
persluchtmasker dragen

Bescherming van de
handen

: Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende
materialen geschikt:
Handschoenen van nitrilcaoutchouc, wanddikte minstens 0,4mm,
b.v. Camatril velours (Kächele-Cama-Latex GmbH),
artikelnummer 730) of gelijkwaardige. Voor langer contact tot
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maximal 8 uur kunnen handschoenen van Fluorrubber gebruikt
worden, wanddikte minstens 0,7mm, b.v. Vitoject (Kächele-Cama-
Latex GmbH,artikelnummer 890) of gelijkwaardige.
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de
specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de Europesche
Norm En 374, die daarop is gebaseerd.
De doordrenkingstijd hangt onder andere af van het materiaaltype,
de dikte en het handschoentype en moet daarom voor iedere
toepassing separaat worden vastgesteld.
Na het wassen van de handen een crème aanbrengen.

Oogbescherming : veiligheidsbril

Lichaamsbescherming : Kleding met lange mouwen

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik
van het stof
Verwijderd houden van voedingswaren en drank.
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.
Werkkleding apart houden.

Algemene beschermende
maatregelen en nadere
gegevens

: Gegevens voor persoonlijke bescherming gelden voor omgang
met beide componenten afzonderlijk en het mengen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene gegevens

Fysische toestand : Vloeistof

Kleur :  Geelachtig

Geur : zeer zwak

Belangrijke gezondheids, veiligheids en milieu-informatie

pH : Niet van toepassing

Vlampunt : ca.184 °C

Zelfontvlambaarheid : niet zelfontbrandend

Dampspanning : ca.16 hPa
bij 20 °C

Dampspanning : ca.25 hPa
bij 50 °C

Relatieve dichtheid : ca.1,1500 g/cm3

Wateroplosbaarheid : niet mengbaar
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Viscositeit, dynamisch : ca.1.880 mPa.s
bij 20 °C

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden
omstandigheden

: Directe verwarming, vuil, chemische verontreiniging, zonlicht, UV
of ioniserende straling

Te vermijden substanties : Sterke zuren en sterke basen.
zuren en basen

Gevaarlijke
ontledingsproducten

: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
Luchtvochtigheid en/of water vormen koolstofdioxide waardoor de
druk in het vat kan toenemen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute giftigheid bij inslikken : Geen gegevens beschikbaar

Acute giftigheid bij
inademen

: Geen gegevens beschikbaar

Acute giftigheid bij
aanraking met de huid

: Geen gegevens beschikbaar

Sensibilisatie : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Overige informatie : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het
preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methoden van de
Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig
geclassificeerd als milieu gevaarlijk. Zie rubriek 2 en 15 voor
details.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Giftigheid voor het milieu

Verdere gegevens over de milieuaspecten

Nadere gegevens over de
milieuaspecten

: De mededeling is gebaseerd op gegevens over de bestanddelen en
de giftigheid voor het milieu van overeenkomstige stoffen.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Voorschrift punt 15 (waterklasse) volgen in veiligheidsblad.
Schadelijk voor in het water levende organismen.
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Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : De verwerker is voor de juiste codering en aanduiding van het
vrijgekomen afval verantwoordelijk.

Bij aanbevolen toepassing kan de afvalsleutel conform de code
van de Europese Afvalcatalogus (EAK), categorie 17.09 - Overig
bouw- en sloopafval - gekozen worden.

Niet uitgeharde productresten volgens de aanbevolen norm
afvoeren.

Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen worden via afvalverwerking gerecycled.

Afvalstofnummer van de
ongebruikte stof.

: 08.01.11: afval van verf en lak dat organische oplosmiddele n of
andere gevaarlijke stoffen bevat

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijn

1999/45/EG

Symbo(o)l(en): : Xi Irriterend

R-zin(nen) : R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact
met de huid.

R52/53 Schadelijk voor in het water levende
organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zin(nen) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S24 Aanraking met de huid vermijden.
S37 Draag geschikte handschoenen.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts

raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om

speciale instructies/veiligheidskaart.
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Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:

• 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, homopolymer

Bijzondere etikettering voor
bepaalde preparaten

: Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

Nationale wetgeving

Richtlijn 2004/42/EG : 0 %

Verdere aanwijzingen : Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van
het product.

Andere verordeningen : Neem 92/85/EEG over de veiligheid en gezondheid van zwangere
werknemers op de werkplek in acht.
Neem 94/33/EC over de bescherming van jonge mensen op de
werkplek in acht.

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-termen die in Sectie 2 worden aangehaald.:

R23 Vergiftig bij inademing.
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de

huid.
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Toepassingsgebied : Sto AG Werk Rüsselsheim
Eisenstraße 38
D-65428 Rüsselsheim
Abteilung TP8Q
Telefon (49) 06142 697-200
Telefax (49) 06142 697-503
p.hammerschmitt@stoeu.com

Contactpersoon  : E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
e.groendijk@stoeu.com

Verdere informatie

Tijdelijk kunt u mogelijkerwijs tot aan uitverkoop van onze voorraad een verschillend kenmerk op de
verpakking ten opzichte van het veiligheidsblad tegenkomen. Wij vragen u daarvoor om begrip.
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Veranderingen ten opzichte van voorgaande versie worden middels een aantekening in de
linkerkantlijn gemarkeerd. De informatie in dit veiligheidsblad voldoet aan onze huidige
kennis en voldoet aan de Nationale en Europese wetgeving. De arbeidsvoorwaarden voor de
verwerkers onttrekken zich tot onze kennis en controle. De verwerker is verantwoordelijk
voor het zich houden aan alle noodzakelijke wettelijke voorschriften. De informatie in dit
veiligheidsblad beschrijft de veiligheidseisen van onze producten en geven geen
omschrijving van onze producteigenschappen weer.


