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

· 1.1 Productidentificatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Toepassing van de stof / van de bereiding
isocyanaat component van een 2 componenten speciaal hars systeem voor industriele activiteiten
of beroepsactiviteiten

· toepassingen, welke niet worden aanbevolen:
niet aanbevolen voor doe het zelf toepassingen
Produkt niet gebruiken om te spuiten.

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:

* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Resp. Sens. 1 H334 K a n  b i j  i n a d e m i n g  a l l e r g i e -  o f  a s t m a s y m p t o m e n  o f
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Carc. 2 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/
inhalatie.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen

GHS07 GHS08 GHS09

· Signaalwoord Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Bis(isopropyl)naphthalin

(Vervolg op blz. 2)
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· Handelsnaam: SG 2000L Komp. B, 2015 Komp B
· UFI: 5613-D0XS-8001-GKS3
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Schouten Group
Raadhuislaan 7, 3271 BS 
Mijnsheerenland, The Netherlands

· Inlichtingengevende sector: Schouten Syntec
· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Giftnotruf München  0049-89-19240
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), 24 h+31 30 274 88 88
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· Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P331 GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een

aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te

gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/

nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn
voltooid.

· 2.3 Andere gevaren
Gezondheidsgevaar bij inademen. Sensibiliseringswerking op de longen. Erkend allergeen.
Personen met overgevoeligheid van de luchtwegen (astma, chronische bronchitus) mogen uit
veiligheids overwegingen niet met het produkt omgaan.

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Mengsels
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
Reg.nr.: 01-2119457014-47

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2,
H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335,
EUH204
Specifieke concentratiegrenzen:

Eye Irrit. 2; H319: C≥ 5 %
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; C ≥ 5 %

50 – 100%

CAS: 38640-62-9
EINECS: 254-052-6
Reg.nr.: 01-2119565150-48-
0000

Bis(isopropyl)naphthalin

Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410

25 – 50%

(Vervolg op blz. 3)
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· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische
controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

· Na het inademen:
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

· Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
· Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen
· Informatie voor de arts:
Het produkt irriteerd de ademwegen en is een potentiele veroorzaker van huid- en
luchtwegsensibiliseringen. De behandeling van de acute irritatie of bronchienvernauwing is in de
eerste plaats symtomatisch. Afhankelijk van de omvang van de blootstelling en de klachten kan een
langere medische verzorging nodig zijn.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

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

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
Koolmonoxyde (CO)
Stikoxyde (NOx)
Cyaanwaterstof (HCN)
(Sporen)

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.
· Verdere gegevens
Bij brand in de omgeving drukopbouw, barstgevaar. Met brand bedreigde containers met water
koelen en waar mogelijk uit de gevarenzone verwijdere.
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften
worden geborgen.

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

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke beschermingskleding dragen.

(Vervolg op blz. 4)

 NL 

Handelsnaam: SG 2000L Komp. B, 2015 Komp B



Bladzijde: 4/12

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 23.11.2022 Herziening van: 20.10.2022Versienummer 38 (vervangt versie 37)

(Vervolg van blz. 3)

55.1.8.1

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel)
opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Na ca. 1 uur in geschikte vaten vullen, deze niet sluiten (vrijkomen van CO2), maar alleen afdekken.
7-14 dagen buiten laten staan en de vaten volgens voorschrift afvoeren.
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
In hoofdstuk 8 genoemde luchtgrenswaarden moeten gecontroleerd worden. Op werkplaatsen,
waar aerosolen en/of dampen in hogere concentraties ontstaan kunnen, moet door gerichte
luchtafzuiging een overschrijden
van de arbeitshygienische grenswaarden verhinderd worden. De luchtbeweging moet van de
personen weg plaatsvinden.
De in hoofdstuk 8 beschreven persoonlijke beschermingsmaatregelen in acht nemen. De bij de
ongang met isocyanaten benodigde beschermingsmaatregelen in acht nemen. Contact met de ogen
alsmede het
inademen van de dampen vermijden.
Beschermingsmaatregelen voor de omgang met recent vervaardigde polyuretaan delen
(prototypen,positieven en negatieven Recent vervaardigde polyuretaan delen met niet afgedekte
oppervlakken, welke isocyanaten als grondstof bevatten, kunnen, afhankelijk van de
verwerkingsparameters, nog sporen van stoffen (bijv. uitgangs en reactieprodukten, katalysatoren,
lossingsmiddelen) met gevaarlijke eigenschappen aan het oppervlak bevatten. Met deze stoffen
moet echter geen huidcontact ontstaan. Daarom zijn bij het ontvormen en de verder omgang met
recent  ver vaard igde  de len  a l  naar  ge lang de groo t te  en  vo rm van het  dee l
beschermingshandschoenen uit nitrilrubber( getest din) of veiligheidshandschoenen tegen
mechanische gevaren met nitrilcoating te gebruiken. Om andere delen van de huid te beschermen,
gesloten beschermingskleding dragen.
Het gebruik van het materiaal door personen, bij wie allergische reacties bekend zijn, moet met de
bedrijfsarts( in het kader van de gevarenbeoordeling) besproken worden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Vochtigheid in een volle of lege isocyanaat container kan tot drukopbouw en daaropvolgende
explosie leiden.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Het materiaal nijgt bij een temperatuur onder 20°C tot kristallisatie. Door verwarmen gedurende
enige uren op 40-50° C laat zich dit ongedaan maken. Het opsmelten is meerdere malen mogelijk
zonden kwaliteits verlies.
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
 NL 
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* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat (50 – 100%)

BGW Korte termijn waarde: 0,21 mg/m³, 0,02 ppm
Lange termijn waarde: 0,05 mg/m³, 0,005 ppm

· DNEL’s

101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

Oraal short term DNEL systemic effects 20 mg/kg (consument)

Dermaal short term systemic effects 25 mg/kg (consument)

50 mg/kg (worker)

short term local effects 17,2 mg/cm² (consument)

28,7 mg/cm² (worker)

Inhalatief short term systemic effects 0,05 mg/m³ (consument)

0,1 mg/m³ (worker)

short term local effects 0,05 mg/m³ (consument)

0,1 mg/m³ (worker)

long term systemic effects 0,025 mg/m³ (consument)

0,05 mg/m³ (worker)

long term DNEL local effects 0,025 mg/m³ (consument)

0,05 mg/m³ (worker)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

Dermaal DNEL/DMEL Werte 4,3 mg/kg (Arbeiter (Langzeitwert):)

2,1 mg/kg (consument (long-term))

Inhalatief DNEL/DMEL Werte 30 mg/m³ (Arbeiter (Langzeitwert):)

7,4 mg/m³ (consument (long-term))

· PNEC’s

101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

zoetwater 1 mg/l (zoetwater)

zeewater 0,1 mg/l (zeewater)

bezinksel 1 mg/kg (bezinksel)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

NOEC (21 d) 0,013 mg/l (daphnia magna) ((OECD 202, part 2))

PNEC 0,19 mg/l (bezinksel)

PNEC STP 0,15 mg/l

PNEC (wässrig) 94 mg/l (zeewater)

0,94 mg/l (zoetwater)

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Passende technische maatregelen Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Bescherming van de ademhalingswegen
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

(Vervolg op blz. 6)
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Filter A2/P2
· Bescherming van de handen
Bij volledig contact moet u handschoenen uit Nitrilkautschuk met een dikte van minstens 0,35 mm
dragen. De doorlektijd ligt bij deze handschoenen op 480 minuten.
De gebruikte handschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de EU-richtlijn 89/686/EWG
en de daarin gegeven norm EN374, bijvoorbeeld KCL Camatril Velours, 0730. De boven genoemde
doorlektijden berusten op laboratorium metingen von KCL volgens EN 374.
Deze aanbeveling geldt alleen voor het produkt dat door ons geleverd wordt en de door ons
aangegeven toepassing. Bij het oplossen of vermengen met andere substanties moet u zich aan de
leveranciers van CE-toegestane handschoenen wenden (bijvoorbeeld KCL).
Veiligheidshandschoenen

· Handschoenmateriaal
Handschoenen uit rubber
Handschoenen uit PVC
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit
meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf
berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· Bescherming van de ogen/het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Kleur: Volgens de produktbeschrijving
· Geur: Karakteristiek
· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
· Smeltpunt/vriespunt 15 °C
· Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject > 230 °C (DIN 53171)
· Ontvlambaarheid Niet bruikbaar.
· Onderste en bovenste explosiegrens
· Onderste: 0,4 Vol %
· Bovenste: 4,7 Vol %
· Vlampunt: 141 °C (c.c.)
· Ontstekingstemperatuur: 425 °C (DIN 51794)
· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.
· pH bij 20 °C < 7 (ISO 8975)
· Viscositeit
· Kinematische viscositeit Niet bepaald.
· Dynamisch bij 20 °C: 35 mPas (ISO 9371)
· Oplosbaarheid
· Water: Niet resp. gering mengbaar.
· Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(logwaarde) Niet bepaald.

· Dampspanning: Niet bepaald.
· Dichtheid en/of relatieve dichtheid
· Dichtheid bij 20 °C: 1,2 g/cm³ (ISO 2811)
· Relatieve dichtheid Niet bepaald.
· Dampdichtheid Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 7)
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· 9.2 Overige informatie
· Voorkomen:
· Vorm: Vloeibaar
· Belangrijke gegevens over de gezondheids-
en milieubescherming en over de veiligheid

· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Oplosmiddelgehalte:
· Organisch oplosmiddel: 0,0 %
· Gehalte aan vaste bestanddelen: 63,4 %
· Toestandsverandering
· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Informatie inzake fysische gevarenklassen
· Ontplofbare stoffen vervalt
· Ontvlambare gassen vervalt
· Aerosolen vervalt
· Oxiderende gassen vervalt
· Gassen onder druk vervalt
· Ontvlambare vloeistoffen vervalt
· Ontvlambare vaste stoffen vervalt
· Zelfontledende stoffen en mengsels vervalt
· Pyrofore vloeistoffen vervalt
· Pyrofore vaste stoffen vervalt
· Voor zelfverhitting vatbare stoffen en
mengsels vervalt

· Stoffen en mengsels die in contact met water
ontvlambare gassen ontwikkelen vervalt

· Oxiderende vloeistoffen vervalt
· Oxiderende vaste stoffen vervalt
· Organische peroxiden vervalt
· Bijtend voor metalen vervalt
· Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen vervalt

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.2 Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met aminesen alcoholen, met water CO2 ontwikkeling, in gesloten containers
drukopbouw, gevaar voor barsten.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Water, amine, alcohol, damp, glycol, waterige mengsels

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
· Acute toxiciteit Schadelijk bij inademing.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

Oraal LD50 > 2.000 mg/kg (rat) (Richtlinie 84/449/EWG, B.1)

(Vervolg op blz. 8)
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Dermaal LD50 > 9.400 mg/kg (Ka)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

Oraal LD50 > 4.000 mg/kg (rat)

NOAEL Langzeittoxizität 170 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 > 4.000 mg/kg (rat)

Inhalatief LC50/4 h Aerosole > 5,6 mg/l (rat) ((OECD 403 (Aersosol)))

· Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie.
· Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

· Mutageniteit in geslachtscellen
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Carcinogeniteit Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
· Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
· STOT bij herhaalde blootstelling
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg:
inademen/inhalatie.

· Gevaar bij inademing Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
· Aanvullende toxicologische informatie:
overgevoeligheid
Bijzondere eigenschappen/werkingen: Bij te langdurige blootstelling bestaat het gevaar van
concentratie afhankelijke irritatie van de ogen,neus,keel en luchtwegen. Vertraagd optreden van
klachten en de ontwikkeling van overgevoeligheid (ademhalings problemen, hoesten, astma) is
mogelijk. Bij overgevoelige personen kunnen reacties al bij zeer geringe isocyanaat concentraties
opgewekt worden, ook onder de MAK waarde. Bij langer contact met de huid zijn verhardings en
irritatie effecten mogelijk. Dierproeven en andere studies wijzen erop dat huidcontact met
diisocyanaten bij isocyanaat sensibilisering en luchtweg reacties een rol kunnen spelen.

· 11.2 Informatie over andere gevaren

· Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:

101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

EC 50 (3h) > 100 mg/l (activated sludge) (OECD-Richtlinie 209, aquatisch)

EC0 (72h) 1.640 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1 statisch)

EC 50 (24 h) > 1.000 mg/l (daphnia magna) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1, statisch)

LC0 (96 h) > 1.000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD-Richtlinie 203, statisch)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

EC0 (72h) 0,15 mg/l (Al) ((OECD 201))

EC0 (48h) 0,16 mg/l (daphnia magna) ((DIN 38412, part 11))

LL50 (48h) 1,7 mg/l (daphnia magna) ((loading, OECD 202))

LC0 (96 h) 0,5 mg/l (fish) ((nominal; OECD 203))

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 9)
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· zPzB: Niet bruikbaar.
· 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

· 12.7 Andere schadelijke effecten
· Aanvullende informatie:
Isocyanaat vormt op het grensvlak met water onder afscheiding van kooldioxide een vast,
hoogsmeltend en onoplosbaar reactieprodukt (polyureum). Deze reactie wordt door grensvlak
actieve stoffen bijv vloeibare zeep) of wateroplosbare oplosmiddelen sterk geactiveerd. Poyureum
is gebaseerd op de nu voorliggende kennis inert en niet afbreekbaar.

· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Afvalstof-sleutelnummer:
De afvalkenteken nummers moeten bedrijfs specifiek door de afvalveroorzaker gegeven worden,
daarom kunnen door de producent geen gegevens verstrekt worden.

· Europese afvalcatalogus

HP 4 Irriterend - huidirritatie en oogletsel

HP 5 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit

HP 7 Kankerverwekkend

HP 13 Sensibiliserend

HP 14 Ecotoxisch

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate
reiniging opnieuw gebruikt worden.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer of ID-nummer
· ADR, IMDG, IATA UN3082

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,

N.E.G. (Bis(isopropyl)naphthalin)
· IMDG E N V I R O N M E N T A L L Y  H A Z A R D O U S

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bis(isopropyl)
naphthalin), MARINE POLLUTANT

· IATA E N V I R O N M E N T A L L Y  H A Z A R D O U S
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bis(isopropyl)
naphthalin)

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, IMDG, IATA
· klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

(Vervolg op blz. 10)
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· Etiket 9 

· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Milieugevaren: Produkt bevat  mil ieugevaar l i jke stoffen:
Bis(isopropyl)naphthalin

· Marine pollutant: Ja
Symbool (vis en boom)

· Bijzondere kenmerking (ADR): Symbool (vis en boom)
· Bijzondere kenmerking (IATA): Symbool (vis en boom)

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen en
voorwerpen

· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): 90
· EMS-nummer: F-A,S-F
· Stowage Category A 

· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-
instrumenten Niet bruikbaar.

· Transport/verdere gegevens:

· ADR
· Beperkte hoeveelheden (LQ) 5L
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E1

G r o o t s t e  n e t t o  h o e v e e l h e i d  p e r
binnenverpakking: 30 ml
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking:
1000 ml

· Vervoerscategorie 3 
· Tunnelbeperkingscode E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

· VN "Model Regulation": UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,
N.E.G. (BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALIN), 9, III

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof
of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)
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· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

· Richtlijn 2012/18/EU
· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 100 t
· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t
· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3, 56a, 74

· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· VERORDENING (EU) 2019/1148

· Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT
(Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel
tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

Klasse aandeel in %

I 69,8

· Gevaarklasse v. water: WGK 3 (D) (Zelfclassificatie): zeer gevaarlijk voor water.

· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

· Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
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.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Abteilung Produktsicherheit
· Contact-persoon: Abteilung Produktsicherheit Tel. +49-9861/7007-7104, -49, -55
· Datum van de vorige versie: 15.12.2021
· Versienummer van de vorige versie: 37
· Afkortingen en acroniemen:

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

(Vervolg op blz. 12)
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Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisatie van de luchtwegen – Categorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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