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Säkerhetsdatablad
SEKTION 1: IDENTIFIERING AV SUBSTANSEN/PREPARATET OCH AV BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktinformation

Produktnamn 8263 B
Synonymer, Handelsnamn Ingen information tillgänglig.

1.2 Användning av Substansen/Preparatet

Identifierade Användningsområden Ingen information tillgänglig.
Användaren Rådd Från Inga användningar som avråds från har identifierats.

1.3 Bolags-/Företagsidentifiering

Leverantör Renishaw plc
Brooms Road
Stone Business Park
Stone, Staffordshire
ST15 0SH
Storbritannien
+44 (0) 1785 285000 (under brittisk kontorstid 09:00 till 17:00 UTC).

Kontaktperson msds@renishaw.com

1.4 Nödtelefon

Nödtelefon 112 eller lokalt nödnummer.

SEKTION 2: RISKIDENTIFIERING

2.1 Klassificering av Substansen Eller Blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)
Fysiska och Kemiska Risker Ej klassificerad.
Mänsklig Hälsa Acute Tox 4 - H332, Skin Irrit.2 - H315, Eye Irrit.2A - H319, Resp. Sens 1 - H334, Skin. Sens

1 - H317, Carc. 2 - H351, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373
Miljö Ej klassificerad.

2.2 Märkningselement

Innehåller 4,4'-difenylmetandiisocyanat
Difenylmetandiisocyanatvariant

Märkning i enlighet med (EC) No.
1272/2008

Signalord Fara

Riskangivelser H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepad exponering :
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Inandning.

Försiktighetsangivelser Prevention
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
Gensvar
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlättas.
Förvaring
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

EUH-angivelser EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Övriga Risker

Inga kända.

SEKTION 3: KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Substanser

Ej tillämpbar.

3.2 Blandningar

Namn Produktinformation Reg. EU 1272/2008 %

4,4'-difenylmetandiisocyanat CAS-No.: 101-68-8
EC No.: 202-966-0

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

30-60%

Difenylmetandiisocyanatvariant CAS-No.: 9048-57-1
EC No.:

Skin Irrit.2 - H315, Eye Irrit.2A - H319, Resp. Sens 1 - H334, Skin. Sens 1 -
H317, Carc. 2 - H351, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373 30-60%

Den kompletta texten för alla riskangivelser visas i sektion 16.

Kompositionskommentarer De uppgifter som visas överensstämmer med de senaste EG-direktiven.

SEKTION 4: FÖRSTA-HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av Första-Hjälpen-Åtgärder

Allmän Information Ge allmän första hjälpen, vila, värme och frisk luft. Som en allmän regel, tillkalla alltid läkare
om du är osäker eller om symptom kvarstår. Sök läkarvård för alla brännskador och
ögonskador, oavsett hur obetydliga de kan tyckas vara. Första hjälpen-personalen måste vara
medveten om egen risk under räddningen.

Inandning Om denna produkt inandas och symptom uppstår, flytta snabbt den utsatta personen till frisk
luft. Vid behov, rensa luftvägarna. Ifall personen inte andas, ge konstgjord andning och sök
omdelbar läkarvård. Vid andningsbesvär, ge syre.

Förtäring Sök genast läkarvård ifall denna produkt blivit intagen eller äten. Skölj genast munnen och
förse med frisk luft. Ifall kräkningar förekommer, håll huvudet låg för att undvika att magens
innehåll tar sig in i lungorna eller sväljs.
Håll luftvägarna fria. Ge frisk luft, värme och vila, helst i bekväm upprätt sittställning.
Framkalla kräkning endast när det anvisas av medicinsk personal och personen är medveten.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

Hudkontakt Flytta den skadade personen från källan till föroreningen. Tag av förorenade kläder. Tvätta
omedelbart huden med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare om symptom uppstår
efter tvättning.

Ögonkontakt Gnugga inte ögat. Undvik att förorena det opåverkade ögat. Skölj genast ögonen rikligt med
vatten i åtminstone 15 minuter samtidigt som du lyfter övre och nedre ögonlocket. Avlägsna
kontaktlinser ifall sådana används och situation tillåter. Sök genast läkarvård.
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4.2 Viktigaste Symptomen och Effekterna, Både Akuta och Fördröjda

Allmän Information Symptomens allvarlighetsgrad beror på koncentrationen samt exponeringstiden. Symptomen
vid exponering är följande: Irritation i ögon, näsa, hals; respiratorisk sensitisering; hosta,
obstruktion i luftvägarna, bröstsmärta, dyspné (andningssvårigheter); astma. Misstänks vara
cancerframkallande.

Inandning Skadlig vid inandning. Kan orsaka skada hos det respiratoriska systemet vid lång eller
upprepad inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning.
Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid en allergisk reaktion i luftvägarna, uppsök
genast läkarvård.

Förtäring Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt Orsakar irritationer hos huden. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.

4.3 Indikation av Omedelbar Läkarvård Eller Behov av Särskild Behandling

Anteckningar för Läkaren Behandla symptomen.

SEKTION 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckningsmedium

Släckningsmedium Använd brandsläckningsmedel som är lämpliga för omgivande material: Koldioxid, skum,
puder från skumsläckare, torr sand.

Olämpliga Släckningsmedium Använd inte vattenjeten som en brandsläckare, detta sprider endast elden ytterligare.

5.2 Särskilda Risker som Uppstår Från Substansen eller Blandningen

Farliga Förbränningsprodukter Vid brand kan giftiga gaser (CO, CO2, Nox) uppstå
Ovanliga Brand och Explosionsrisker Inga ovanliga brand- eller explosionsrisker observerade.
Särskilda Risker Golv kan bli hala, undvik fallolyckor.

5.3 Råd för Brandmän

Särskilda
Brandbekämpningsprocedurer

Bekämpa, om möjligt, branden från skyddad position. Ventilera slutna utrymmen innan du
går in i dem.
Används i medvind för att undvika avgaser. Undvik att andas brandångor. Behållare nära
branden ska omedelbart tas bort eller kylas med vatten om det är säkert att göra det.
Vid brand, använd torrkemisk- eller koldioxidsläckare eller torr sand. Använd skumsläckare
vid massiv brand. Efter att branden är släckt, neutralisera vått isocyanat.
Vidta åtgärder för att hindra att kemiska ämnen rinner ut i naturen eller avlopp vid samband
med brandbekämpning.
Exempel på neutraliserande medel: Vatten/natriumkarbonat/flytande rengöringsmedel (delar
enligt vikt)=90-95 / 5-10 / 0.2-0.5

Skyddsutrustning för Brandmän Brandmän skall använda lämplig skyddsutrustning samt medtagbara andningsmaskar
(SCBA) som skyddar hela ansiktet samt används i ett positivt tryck-läge. Kläder för
brandbekämpningspersonal (inklusive hjälmar, skyddsstövlar och -handskar) som
överensstämmer med europeisk standard EN 469 kommer att ge en grundläggande nivå av
skydd för kemiska incidenter.

SEKTION 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga Skyddsåtgärder, Skyddsutrustning och Nödfallsprocedurer

Personliga Skyddsåtgärder Använd skyddskläder enligt beskrivningen i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Eliminera
alla antändningskällor. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon.
Tillhandahåll tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
Rök, ät eller drick inte när den här produkten används. Läs och följ tillverkarens
rekommendationer. Vidrör eller gå inte igenom spillt material. Håll obehöriga och oskyddade
personer borta. Undvik förlängd eller upprepad vistelse.

För Räddningspersonal Följ rekommendationer om säker hantering och personlig skyddsutrustning för normal
användning av produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Tappa inte ut i avloppet, vattendrag eller i marken.
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6.3 Metoder och Material för Inneslutning och Sanering

Utsläppsrensningsmetoder Stoppa läckaget om möjligt utan risk. Använd respirator om ventilationen är otillräcklig.
Eliminera alla antändningskällor. Ventilera och evakuera området. Använd lämplig
skyddsutrustning. RÖR EJ spillt ämne.
Använd enbart verktyg som inte ger upphov till gnistor vid uppstädning. Absorbera läckaget
med brandsäkert, absorberbart material - sand. Vid stort läckage, skärma av området med
sand för att hindra spridning. Neutralisera genom att sprida neutraliseringsmedel och
absorbera med sand. Skölj av arbetsplatsen med vatten. Säkerställ att läckaget och de
kontaminerade materialen är ihopsamlade och avlägsnade från arbetsplatsen så fort som
möjligt och i lämpliga, märkta behållare.
Exempel på neutraliseringsmedel: vatten/natriumkarbonat/rengöringsmedel i vätskeform
(delar enligt vikt)=90-95 / 5-10 / 0.2-0.5. Skölj noggrant efter behandling av läckage.

6.4 Hänvisning till Andra Sektioner

Hänvisning till Andra Sektioner Se avsnitt 1 för kontakt i nödfall. Se avsnitt 8 för personligt skydd. Se avsnitt 13 för
avfallshantering.

SEKTION 7: HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Hantering

Hantering Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behandling (se stycke 8). Tillhandahåll god
ventilation. Använd lämplig andningsmask när ventilationen är bristfällig. Håll borta från
värme, gnistor och öppen eld. Statisk elektricitet och gnistbildning måste förhindras. Ät,
drick eller rök inte när produkten används. Undvik inandning av ångor.
Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd inte kontaktlinser. Undvik förlängd eller
upprepad kontakt. Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Blanda inte med andra
kemikalier.

7.2 Förvaring

Förvaringsskyddsåtgärder Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Håll borta från värme, gnistor, direkt
solljus och öppen eld. Undvik kontakt med vatten, amingrupper och polyoler som reagerar
med iscocyanat.
Lagra i väl stängda ursprungsbehållare i ett torrt, kallt och ventilerat utrymme. Efter
öppnandet av behållare, byt ut mot torr kväve eller luft och slut noga behållaren för att
undvika läckage. För att undvika statisk elektricitet, jorda utrustningen och använd
explosionssäker elektrisk utrustning.

Förvaringsklass Förvaring av diverse skadliga ämnen.

7.3 Specifika slutanvändare

Specifika slutanvändare De identifierade användningarna för denna produkt beskrivs i Avsnitt 1.
Användningsbeskrivning Använd endast i enlighet med instruktionerna. Byt ut och vrid fast locket efter användning.

Undvik statisk elektricitet genom att använda lämpliga jordningsåtgärder.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Exponeringsgränsvärden

Komponent STD TWA (8 Hrs) STEL (15mins) Anmärkningar
4,4'-difenylmetandiisocyanat NIOSH 0.005 ppm 0.05 mg/m3 0.02 ppm 0.2 mg/m3

4,4'-difenylmetandiisocyanat OEL 0,002 ppm 0,03 mg/m3 0,005 (1)
ppm

0,05 (1)
mg/m3 Sverige.

Ingredienskommentarer The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
Sverige: Hygiengränser (AFS 2018:1).

8.2 Exponeringskontroll

Skyddande Utrustning
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Tekniska Åtgärder Förse lämplig ventilation inklusive passande utblås som försäkrar att den bestämda gränsen
för arbetsmiljön inte överskrids. Anläggningar för hantering av denna produkt ska vara
slutna system. Se till att ytor och golv är gjorda av ogenomträngligt material.

Andningsskydd Där riskanalysen rekommenderar luftrenanden gasmasker borde gasmasker som täcker hela
ansiktet och är i enlighet med EN143 användas i samband med lämpliga luftreningskassetter
som reserv till säkerhetsventilationen. Rekommendation: Gasmask som har filter med
kombinationen organiska ångor/partiklar (EN 141) Ta kontakt med tillverkaren vid specifika
ärenden.
Om respiratorn är det enda skyddet, använd en heltäckande ansiktsrespirator med tillförd
luft. Använd respiratorer och komponenter som testats och godkänts enligt lämpliga
myndighetsstandarder såsom CEN (EU).

Handskydd Valet av handskmaterialet beror på beaktande av penetrationstider, diffusions- och
nedbrytningshastigheter samt koncentration specifika för arbetsplatsen. Där handkontakt
med produkten kan inträffa rekommenderas användning av handskar godkända enligt
relevanta standarder (t.ex. i Europa: rekommenderas EN374). Handskarna måste
inspekteras före användning.
Använd lämpliga skyddshandskar som tål organiska lösningsmedel vid risk för hudkontakt.
Föreslaget material: Kloropren. Nitril gummi. Kontakta tillverkaren för specifik rådgivning.
Använd lämplig borttagningsteknik för handskar (utan att handskens yttre yta vidrörs) för att
undvika hudkontakt med denna produkt. Avfallshantera förorenade handskar efter
användning i enlighet med gällande lagar och god laboratoriepraxis.

Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd för att förhindra all eventuell möjlighet till
ögonkontakt. Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänts enligt lämpliga
myndighetsstandarder såsom EN 166(EU).

Övriga Skydd Använd lämpliga kläder för att förhindra all eventuell möjlighet till hudkontakt. Arbetskläder
och arbetsskor som är antistatiska samt tål kemiska ämnen är rekommenderade. Välj lämplig
skyddsklädsel enligt data angående kemisk tålighet samt utvärderingen kring den lokala
säkerhetsrisken. Den personliga skyddsutrustningen bör väljas på basen av uppgiften samt
dess riskfaktor och bör accepteras av en specialist innan användning.

Hygienåtgärder Skölj genast ifall att huden kontamineras. Hantera i enlighet med god industriell hygien och
säkerhetspraxis. RÖK INTE PÅ ARBETSPLATSEN. Tvätta händerna efter varje skift och före
du äter, röker eller använder toaletten.

Processförhållanden Använd enbart enligt rekommendationerna. Se till att ögonspolningssystem och
säkerhetsduschar finns i närheten på arbetsplatsen. Håll behållaren tätt sluten när den inte
används.

SEKTION 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Allmän information

Utseende Flytande.
Färg Ljus (eller blek) gul
Lukt Nästan obefintlig.

Lukttröskel - Lägre Ingen information tillgänglig.

Lukttröskel - Övre Ingen information tillgänglig.

pH-Värde, Koncentrerad Lösning Ingen information tillgänglig.

pH-Värde, Utspädd Lösning Ingen information tillgänglig.

Smältpunkt Fryser vid temperaturer under 0 ° C.

Initial Kokpunkt och
Kokpunktsområde

Ingen information tillgänglig.

Flampunkt Ingen information tillgänglig.

Förångningshastighet Ingen information tillgänglig.

Lättantändlighetsstadie Ingen information tillgänglig.
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Lättantändlighetsgräns - Lägre(%) Ingen information tillgänglig.

Lättantändlighetsgräns - Övre(%) Ingen information tillgänglig.

Förångningstryck Ingen information tillgänglig.

Ångdensitet (luft=1) Ingen information tillgänglig.

Relativ Densitet 1,07 g / cm3 vid 25 ° C.

Bulkdensitet Ingen information tillgänglig.

Löslighet Lösbar hos bensen, toluen, klorbensen och aceton .

Sönderfallstemperatur Ingen information tillgänglig.

Delningskoefficienten-
Oktanol/Vatten

Ingen information tillgänglig.

Auto-Antändningstemperatur (°C) Ingen information tillgänglig.

Viskositet 180 mPas vid 25 ° C

Explosiva Egenskaper Ingen information tillgänglig.

Oxidationsegenskaper Ingen information tillgänglig.

9.2 Övrig Information

Molekylär Vikt Ingen information tillgänglig.

Flyktig Organisk Förening Ingen information tillgänglig.

Övrig Information Inga observerade.

SEKTION 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Väldigt aktiv. Reagerar med vatten, aminer, alkohol samt andra sammansättningar som
innehåller aktivt väte och alstrar värme. Producerar koldioxid när det reagerar med vatten.

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabilitet Stabilt under normala temperaturförhållanden och rekommenderad användning.

10.3 Möjlighet för Farliga Reaktioner

Farliga Reaktioner Reagerar med vatten, aminer, alkohol samt andra sammansättningar som innehåller aktivt
hydrogen.

Farlig Polymerisering Okänd.
Polymerisation Beskrivning Okänd.

10.4 Förhållande att Undvika

Förhållande att Undvika Undvik värme, eld och andra antändningskällor. Höga temperaturer, hög luftfuktighet,
kontakt med vatten, kontakt med oxiderande ämnen, och andra källor så som gnistor, statisk
elektricitet, eld mm.

10.5 Material att Undvika

Material att Undvika Syror, alkalier, oxiderande ämnen. Förvaras åsides från syror, alkalier, oxiderande ämnen
och vatten.

10.6 Farliga Sönderfallsprodukter

Farliga Sönderfallsprodukter Termisk upplösning eller förbränning kan utsöndra koloxider och andra giftiga gaser eller
ångor. Reagerar med aktiva väte-sammansättningar (vatten) genom att skapa värme och
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koldioxid.

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information och Toxikologiska Effekter

Information och Toxikologiska
Effekter

Ingen toxikologisk information för den övergripande färdiga produkten.

Akut Toxicitet (Oral LD50) Difenylmetandiisocyanat: Oral, råtta LD50> 5000 mg / kg.
Akut Toxicitet (Dermal LD50) Difenylmetandiisocyanat: Via hud, kanin LD50 > 10000 mg / kg.
Akut Toxicitet (Inhalation LD50) Difenylmetandiisocyanat: Inhalation(ånga), råtta LC50 > 370-490 mg / m3 / 4 h.

Allvarlig Ögonskada/Irritation Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.

Allvarlig Ögonskada/Irritation (Kanin) lätt retning.

Hudkorrotion/Irritation SD 50: (Mus) 0.73 mg/kg.
Hudsensibilisering (Marsvin) orsakar sensitisering.

Mutagenitet i Könsceller Ingen information tillgänglig.

Cancerogenitet Reproduktion mutagenitet: Befintliga kemiska ämnen som visar mutagen effekt.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering
Enstaka Exponering Kan orsaka respiratorisk retning.
Specifik Organtoxicitet - Upprepad Exponering
Upprepad Exponering Kan orsaka respiratorisk retning.

Inandning Skadlig vid inandning. Kan orsaka skada hos det respiratoriska systemet vid lång eller
upprepad inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning.
Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid en allergisk reaktion i luftvägarna, uppsök
genast läkarvård.

Förtäring Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt Orsakar irritationer hos huden. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.
Avfallshantering Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av

produkten. Avfallet är brännbart. Placera neutraliserande medel i en tom behållare för att
minimera risken att den reagerar med andra ämnen och skölj med vatten. Hanteras som fast
avfall efter reaktion med komponent A.

Ingångsvägar Ingen information tillgänglig.
Målorgan Ögon, respiratoriska systemet.

Aspirationsrisker Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet Ingen information tillgänglig.

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Miljögiftighet

Akut Toxicitet - Fisk Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/
l/96 h.

Akut Toxicitet - Ryggradslösa
vattendjur

Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/
l/96 h.

Akut Toxicitet - Vattenväxter Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/
l/96 h.

Akut Toxicitet - Mikroorganism Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Fisk Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Ryggradslösa
vattendjur

Ingen information tillgänglig.

Kronisk Toxicitet - Vattenväxter Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Mikroorganism Ingen information tillgänglig.
Miljögiftighet Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig. Dock är det möjligt att stora eller ofta

förekommande läckage kan ha en skadlig inverkan på miljön.
Eco Toxilogical Information Inte klassificerad som miljöfarligt enligt bestämmelserna (EC) No 1272/2008.
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12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.
Biologiskt Syrebehov Ingen information tillgänglig.
Kemiskt Syrebehov Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumulativ Potential

Bioackumulativ Potential Inga data tillgängliga om bioackumulering.
Bioackumulativ Faktor Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten-
Oktanol/Vatten

Ingen information tillgänglig.

12.4 Mobilitet

Mobilitet Löslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-
Bedömning

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra Biverkningar

Andra Biverkningar Ingen information tillgänglig.

SEKTION 13: AVFALLSÖVERVÄGANDEN

Avfallshantering Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av
produkten. Avfallet är brännbart. Placera neutraliserande medel i en tom behållare för att
minimera risken att den reagerar med andra ämnen och skölj med vatten. Hanteras som fast
avfall efter reaktion med komponent A.

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Destruktionsmetoder Avfallshantera avfall och rester i enlighet med lokala myndighetskrav och i enlighet med alla
lokala, nationella och internationella bestämmelser. Vid avfallshantering, använd ett
licenserat industriellt avfallsmedel eller lämplig förbränningsplats.

SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-Nummer

UN-Nummer (ADR) Ej tillämpbar.
UN-Nummer (IMDG) Ej tillämpbar.
UN-Nummer (IATA) Ej tillämpbar.

14.2 UN Ordentligt Fraktnamn

ADR Ordentligt Fraktnamn Ej tillämpbar.
IMDG Ordentligt Fraktnamn Ej tillämpbar.
IATA Ordentligt Fraktnamn Ej tillämpbar.

14.3 Transportsisker Klasser

ADR Klass Ej tillämpbar.
IMDG Klass Ej tillämpbar.
IATA Klass Ej tillämpbar.

Transportetiketter Ej tillämpbar.

14.4 Packningsgrupp

ADR/RID/ADN Packningsgrupp Ej tillämpbar.
IMDG Packningsgrupp Ej tillämpbar.
IATA Packningsgrupp Ej tillämpbar.

14.5 Miljöfarliga Substanser (Ämnen)/Marin Förorening
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ADR Nej
IMDG Nej
IATA Nej

14.6 Särskilda Skyddsåtgärder för Användare

EMS Ej tillämpbar.
Nödåtgärdskod Ej tillämpbar.
Risknummer (ADR) Ej tillämpbar.
Tunnelberänsningskod Ej tillämpbar.

14.7 Transport i Bulk Enligt Bilaga II av MARPOL73/78 och IBC-Koden

Ej tillämpbar.

SEKTION 15: GÄLLANDE INFORMATION

15.1 Säkerhets-, Hälso och Miljöförordningar/Lagstiftning Specifikt Avseende Substansen Substansen Eller Blandningen

EU-Lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkningoch förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, och ändring av förordning (EG) nr.
1907/2006 med ändringar. FN:s Globally Harmonized System (GHS) format för
säkerhetsdatablad (bilaga IV) är implementerat som Bilaga II i REACH EU nr. 453/2010 av
den 20 maj 2010 som ändrar förordning (EG) nr. 1907/2006.

Godkänd Praktikkod Exponeringsgränser för arbetsplatsen Anm. EH40/2005.
Sverige: hygiengränser (AFS 2018:1).

Kemisk Säkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

SEKTION 16: ÖVRIG INFORMATION

Allmän Information Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med Reach-förordningen (EG) nr. 453/2010.
Revisionskommentarer Detta är en första utgåva.
Revisionsdatum 09/10/2018
Revision 1
Säkerhetsdatabladsstatus Godkänd.

Riskangivelser Kompletta

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer .
H373 Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepad exponering : Inandning.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Friskrivning
Denna information gäller endast det specifika material som anges och gäller kanske inte för sådant material som används i
kombination med andra material eller i någon process. Sådan information är, såvitt företaget vet och tror, korrekt och tillförlitlig på
det angivna datumet. Ingen garanti eller representation ges dock för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är
användarens ansvar att själv försäkra sig om lämpligheten av sådan information för hans egen specifika användning.

Slut på säkerhetsdatablad


